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ประสิทธิภาพของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) สาหรับการบาบัดนาเสีย
จากหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน1* สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ 2
บทคัดย่อ
การบ้าบัดน้าเสียชุมชนโดยการใช้พืชน้ากลุ่มต่างๆเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่ใช้ในการบ้าบัด น้าเสีย
ชุมชนและปรับปรุงคุณภาพน้า การบ้าบัดน้าโดยวิธีการพึ่งพาธรรมชาติจึงเป็นที่นิยมและสามารถประยุกต์ใช้ได้
ในหลากหลายพื นที่ การศึ ก ษาครั งนี จึ ง เลื อ กใช้ ส าหร่ า ยเดนซ่ า (Egeria densa Planch.) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสามารถและความเป็ น ไปได้ใ นการบ้ าบั ดน้ า เสี ยบางประการ ได้ แ ก่ SS, COD, NO3- และ PO43จากหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์
ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) มีความสามารถในการบ้าบัด SS ได้ถึง
ร้อยละ 62.14 และร้อยละ 11.21 ในการบ้าบัด COD ของน้าเสียที่มีความเข้มข้นร้อยละ 50 และการ
บ้าบัด PO43- ร้อยละ 6.12 ของน้าเสียที่มีความเข้มข้น ร้อยละ 75 ช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพในการบ้าบัด
ดีที่สุด คือ ช่วงเวลาสัปดาห์ที่ 2 และร้อยละของความเข้มข้นของน้าเสียที่เหมาะสม คือ ร้อยละ 50 - 75
จากการศึกษา พบว่า สาหร่ายชนิดนีสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้าได้ถึงร้อยละ 11.63 และ
สาหร่ายเดนซ่านันมีการเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มี แสงแดดปานกลางถึงมากซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วง pH 5-10
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ การบ้าบัดน้าเสีย สาหร่ายเดนซ่า สาหร่าย พืชน้า
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EFFICENCY OF Egeria densa Planch. FOR WASTEWATER TREATMENT
FROM STUDENT DORMITORY STABILIZATION POND OF VALAYA ALONGKORN RAJABHAT
UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE
Natagarn Tongphanpharn1* Sureeporn Thummamikkapong2
Abstract
The human being activities are one of the main generators for environmental problems.
The difficulty of domestic wastewater management is considered. The applications of floating
aquatic plants are one of the suitable methods in biological wastewater treatment. Normally,
varies of floating aquatic plants as algae are selected in biological wastewater treatment due to
costs and their efficiency. Therefore, in this study, Egeria densa Planch. is chosen. The abilities
of Egeria densa Planch. as biological wastewater treatment organisms for Suspended Solid, COD,
NO3- and PO43- from student dormitory stabilization pond are focused and study periods are
4 weeks.
The results reveal that the average percentage of SS treatment efficiency via Egeria
densa Planch. is 62.14. Whereas, the average percentage of COD treatment efficiency is 11.21.
While, the average percentage of PO43- and NO3- treatment efficiency are 6.12 and 5.49,
respectively. Form this study, the optimum period for Egeria densa Planch. to wastewater
treatment is 2 weeks and the suitable range of dilution percentage of domestic wastewater is
50-75. Moreover, there is increasing of the average percentage of DO to 11.63. The suitable range
of pH for viability of Egeria densa Planch. is 5-10.
Keyword : efficiency, wastewater treatment, Egeria densa Planch. , algae, floating aquatic plants
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บทนา
พัฒนาการในการบ้าบัดน้าเสียทางชีวภาพเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีการศึกษา วิจัย และพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องทังการประยุกต์ใช้ในพืนที่จริงและการศึกษาเบืองต้นเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้และประสิทธิภาพ
ในการบ้าบัด นอกจากนีหลักการบ้าบัดน้าเสี ยทางชีวภาพเป็นวิธีหนึ่งที่ง่าย สะดวก ต้นทุนต่้า และปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสารอินทรีย์สามารถถูกก้าจัดจากระบบได้โดยการใช้สิ่งมีชีวิตต่างๆ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศน์,
2540) พืชน้าจึงเป็นที่นิยมในการใช้บ้าบัดน้าเสียซึ่งมีหลายชนิด ทังน้าจืด ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก ว่านน้า
คล้าน้า และพืชน้าเค็ม ได้แก่ สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายผมนาง พืชลอยน้า ได้แก่ ผักตบชวา แพงพวยน้า หรือ
บางชนิดพืชอยู่ใต้น้า เช่น สาหร่ายหางกระรอก สันตะวาและบางชนิดมีต้นอยู่ใต้น้าแต่มีใบลอยน้า ได้แก่ บัวต่างๆ
(กรมควบคุมมลพิษ , 2555) การศึกษาความสามารถและความเป็นไปได้ในการใช้พืชน้าในการบ้าบัดน้าเสีย
จากแหล่ ง ต่ า งๆ จึ ง มี ก ารศึ ก ษามาโดยตลอด การเลื อ กพื ช น้ า มาใช้ ใ นการบ้ า บั ด น้ า เสี ย จึ ง ต้ อ งค้ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการทนต่อน้าเสีย ความสามารถในการบ้าบัดและชนิดของมลสารที่พืชน้าสามารถบ้าบัดได้ เช่น
สาหร่ายพุงชะโดหรือสาหร่ายหางม้าสามารถบ้าบัดสารกลุ่ม EDCs ได้ คล้าน้ามีประสิทธิภาพในการบ้าบัด BOD
COD SS N และ P หญ้าสตาร์และหญ้าโคสครอสสามารถบ้าบัด N, P, SS และโลหะหนักได้ เป็นต้น (ภัทรานิษฐ์
เปลี่ ย นไธสง, 2556) นอกจากนี ยั ง ได้ มี ก ารน้ า สาหร่ า ยต่ า งๆ รวมทั งพื ช น้ า ชนิ ด ต่ า งมาใช้ ใ นการบ้ า บั ด น้ า
จากแหล่งก้าเนิดต่างๆกัน ดังนันในการศึกษานีจึงเลือกใช้พืชน้าได้แก่ สาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.)
ในการบ้าบัดน้าเสียจากหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อศึกษา
ความสามารถในการบ้ า บั ด น้ า บางประการได้ แ ก่ SS, COD, NO3- และ PO43- โดยใช้ เ วลาศึ ก ษาเป็ น เวลา
4 สัปดาห์ นอกจากนีเพื่อหาแนวทางในการประยุกต์ใช้พืชบ้าบัดน้าในพืนที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) ในการบ้าบัดน้าเสียหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอย่างนาเสีย
น้าตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนี คือ น้าที่มาจากบ่อพักน้าเสียของหอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นบ่อที่รวบรวมน้าจากกิจกรรมต่างๆของหอพักทังหมด
6 หอพัก โดยท้าการเก็บตัวอย่างน้าและตรวจวัดคุณภาพน้าเบืองต้นทังทางกายภาพและเคมีบางประการก่อน
ได้แก่ pH, SS, DO, COD, NO3- และ PO43- จากนันน้าตัวอย่าง น้าเสียที่ต้องใช้ในการศึกษามาเจือจาง
ด้วยน้ากลั่นที่ร้อยละของความเข้มข้นต่างๆดังนี 0, 25, 50, 75 และ 100 และน้าน้าตัวอย่างปริมาตร 10 L
ใส่ตู้กระจกขนาด 0.77 x 0.41 x 0.46 m เพื่อท้าการศึกษาประสิทธิภาพในการใช้สาหร่ายเดนซ่าเป็นเวลา
4 สัปดาห์ โดยในระหว่างการศึกษาจะเก็บตัวอย่างน้าที่ความเข้มข้นต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้นมาวิเคราะห์
พารามิเตอร์ต่างๆที่ต้องการศึกษาและเมื่อครบตามก้าหนดจึงวิเคราะห์คุณภาพน้าหลังการบ้าบัดอีกครัง
การเตรียมสาหร่ายเดนซ่า
การศึกษาครังนีใช้สาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) และน้าสาหร่ายมาเพาะเลียงและอนุบาล
ในน้ากลั่นและขยายพันธุ์ใหม่หลังจากนันเพาะเลียงต่อให้มีอายุประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อน้ามาใช้ในการศึกษา
และก่อนเตรียมสาหร่ายด้วยชุดกรองสาหร่ายและล้างด้วยน้ากลั่นโดยใช้สาหร่าย 1 g ต่อน้าตัวอย่าง 1 L
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การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายเดนซ่าในการบาบัดนาเสีย
เมื่อเตรียมตัวอย่างน้าเสียและสาหร่ายเรียบร้อยจึงท้าการศึกษาความสามารถของสาหร่ายเดนซ่า
ในการบ้าบัดน้าเสียจากหอพักนักศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทังนีจะเก็บตัวอย่างน้าเพื่อน้ามาวิเคราะห์คุณภาพน้า
ทางกายภาพและเคมีบางประการ ได้แก่ SS, COD, NO3- และ PO43- ทุกสัปดาห์ของการศึกษาตามหลักการ
การวิเคราะห์คุณภาพน้าของ APHA : Standard methods for the examination of water and wastewater
(APHA, 1998) ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทังศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่มีต่อสภาวะแวดล้อม
เพื่อน้ามาหาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการใช้พืชน้าบ้าบัดน้าเสียต่อไป
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
คุณภาพนาก่อนการบาบัดด้วยสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) การศึกษาประสิทธิภาพ
ของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) ในการบ้าบัดน้าเสียจากหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยก่อนที่จะท้าการศึกษาได้เก็บตัวอย่างน้าจากบ่อพักน้าเสียรวมของหอพักนักศึกษา
น้ามาเจือจางตามอัตราส่วนต่างๆและน้ามาวิเคราะห์คุณภาพน้าเบืองต้นก่อนน้ามาบ้าบัด ด้วยสาหร่ายเดนซ่า
ผลการศึกษาตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าก่อนการบ้าบัด
ความ
ดัชนีคุณภาพนา
เข้มข้น
(mean ± S.D)
ของ
Temperature
pH
SS
DO
COD
NO3นาเสีย
(Cº)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(ร้อยละ)
ค่า
5.5-9.0
< 30
> 4*
< 120**
< 20
มาตรฐาน
0
29
8.32±0.02 0.005±0.04 7.3±0.10 12.51±0.06 8.98±0.01
25
30
8.68±0.06 0.008±0.02 7.1±0.06 33.36±0.10 8.77±0.02
50
30
8.49±0.07 0.009±0.01 6.6±0.10 31.27±0.15 8.65±0.04
75
30
8.53±0.06 0.014±0.04 6.2±0.12 56.29±0.12 8.66±0.04
100
30
8.63±0.07 0.025±0.01 5.7±0.15 97.99±0.15 8.57±0.01
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)
** มาตรฐานคุณภาพน้าทิงโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)

PO43(mg/L)
2-20
5.23±0.02
5.23±0.01
4.55±0.04
5.33±0.02
5.32±0.01

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าก่อนการบ้าบัดด้วยสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) ตามร้อยละ
ของความเข้ มข้ น ของน้ าเสี ยที่ 0, 25, 50, 75 และ 100 ผลการศึก ษาพบว่ า อุ ณ หภู มิ ของน้ าอยู่ใ นช่วง
29-30 Cº ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 8.32-8.63 ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่าดังนี
0.005±0.04, 0.008±0.02, 0.009±0.01, 0.014±0.04 และ 0.025±0.01 mg/L ตามล้าดับ ค่าออกซิเจน
ที่ ล ะลายในน้ า (DO) มี ค่ า เท่ า กั บ 7.3±0.10, 7.1±0.06, 6.6±0.10, 6.2±0.12 และ 5.7±0.15 mg/L
ตามล้าดับ ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) มีค่าเท่ากับ 12.51±0.06,
33.36±0.10, 31.27±0.15, 56.29±0.12 และ 97.99±0.15 mg/L ตามล้ าดับ ปริ ม าณไนเตรต (NO3-)
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มีค่าเท่ากับ 8.98±0.01, 8.77±0.02, 8.65±0.04, 8.66±0.04 และ 8.57±0.01 mg/L ตามล้าดับ ปริมาณ
ฟอสเฟต (PO43-) มีค่าเท่ากับ 5.23±0.02, 5.23±0.01, 4.55±0.04, 5.33±0.02 และ 5.32±0.01 mg/L
ตามล้าดับ
คุณภาพนาหลังการบาบัดด้วยสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) การศึกษาประสิทธิภาพ
ของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) ในการบ้าบัดน้าเสียจากหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อท้าการศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์แล้วจึงท้าการวิเคราะห์คุณภาพหลังการบ้าบัดด้วยสาหร่ายเดนซ่า
เป็นครังสุดท้ายซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามตารางที่ 2
เมื่อพิจารณาคุณภาพน้าทังก่อนและหลังการบ้าบัดพบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึน
ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของการศึกษา อาจเป็นผลมาจากเวลาดังกล่าวสาหร่ายเดนซ่าเริ่มมีปริมาณคงที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้า (ธิดา โชติกเสถียร,
2546)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าหลังการบ้าบัด
ความ
ดัชนีคุณภาพนา
เข้มข้น
(mean ± S.D)
ของนา Temperature
pH
SS
DO
COD
NO3เสีย
(Cº)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(ร้อยละ)
ค่า
5.5-9.0
< 30
> 4*
< 120**
< 20
มาตรฐาน
0
29
8.93±0.03 0.010±0.02 7.0±0.10 23.01±0.26 8.48±0.12
25
28
9.03±0.05 0.018±0.04 7.2±0.06 22.56±0.16 8.47±0.12
50
29
9.10±0.02 0.018±0.06 7.0±0.20 29.27±0.15 8.25±0.04
75
29
9.27±0.02 0.015±0.06 7.2±0.12 30.29±0.12 8.46±0.06
100
29
9.35±0.03 0.010±0.07 7.7±0.15 26.99±0.25 8.27±0.11
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)
** มาตรฐานคุณภาพน้าทิงโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)

PO43(mg/L)
2-20
4.23±0.02
4.43±0.02
4.65±0.04
4.73±0.03
5.32±0.04

ปริ ม าณออกซิ เจนที่ ละลายน ากั บช่วงเวลาต่ า งๆในการบ าบัดนาด้ วยสาหร่ ายเดนซ่ า (Egeria
densa Planch.)
การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) ในการบ้าบัดน้าเสียจากหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อการวิเคราะห์ปริมาณออกซิ เ จน
ที่ละลายในน้าทุกสัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ามี ค่าอยู่ ในช่ วง 5.7-8.1 mg/L
ดังภาพที่ 1
นอกจากนี ผลการศึ ก ษาพบว่ า สาหร่ า ยเดนซ่ า (Egeria densa Planch.) ซึ่ ง มี ค วามสามารถ
เช่ น เดี ย วกั บ กลุ่ ม ของพื ช ลอยน้ า ที่ มี ค วามสามารถในการเพิ่ ม ปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ล ะลายน้ า ในน้ า ได้ ดี
(ไตรภพ อินทุใส, 2546) และมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตตามช่วงอายุของสาหร่ายในช่วง Lag phase
และ Log phase ดังนันหากมีการใช้พืชหลายชนิดร่วมกันในการบ้าบัดน้าเสียอาจท้าให้มีประสิทธิภาพในการเติม
ออกซิเจนในน้าได้ดีซึ่งส่งผลในคุณภาพน้าโดยรวมดีขึน
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ภาพที่ 1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าตามช่วงเวลาในการบ้าบัด
ประสิ ท ธิ ภ าพของสาหร่ า ยเดนซ่ า (Egeria densa Planch.) ในการบ าบั ด ปริ ม าณของแข็ ง
แขวนลอย (SS)
เมื่อน้าสาหร่ายเดนซ่ามาบ้าบัด น้าเสียหอพั กนั กศึ กษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่ า
สาหร่ า ยเดนซ่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบ้ า บั ด ปริ ม าณของแข็ งแขวนลอย (SS) ได้ ดี ที่ สุ ด จาก 0.055 mg/L
เหลือ 0.008 mg/L คิดเป็นร้อยละ 62.14 ในสัปดาห์ที่ 3 ของการบ้าบัดและดีที่สุดที่น้าเสียความเข้มข้น
ร้อยละ 100 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปริมาณของแข็งแขวนลอยที่บ้าบัดโดยสาหร่ายเดนซ่า
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และนอกจากนีเมื่อพิจารณาคุณภาพน้าในภาพรวมทังหมดพบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยมีแนวโน้ม
ลดลง ทังนีเนื่องจากสาหร่ายเดนซ่าเมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่ใน Log phase จึงสามารถลดปริมาณของแข็ง
แขวนลอยได้มากที่สุดของการศึกษา (ธิดา โชติกเสถียร, 2546) อีกทังพืชน้าที่มีราก ก้าน หรือล้าต้นอยู่ในน้า
สามารถท้าหน้าที่ดูดซับสารพิษ สารอาหาร และเป็นตัวกลางในการกรองและดูดซับตะกอนและของแข็ง
แขวนลอยที่ลอยอยู่ในน้าได้ (Stowell et. al, 1981)
ประสิทธิภาพของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) ในการบาบัด COD เมื่อน้าสาหร่ายเดนซ่า
มาบ้าบัดน้าเสียหอพักนักศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายเดนซ่ามีประสิทธิภาพในการ
บ้าบัดปริมาณ COD ได้ดีที่สุด โดยสามารถลดลงเหลือ 20.51 mg/L (ร้อยละ 11.21) ในสัปดาห์ที่ 3 ของการ
บ้าบัดและดีทสี่ ุดที่น้าเสียความเข้มข้นร้อยละ 25 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ปริมาณ COD ที่บ้าบัดโดยสาหร่ายเดนซ่า
จากผลการศึกษาพบว่าสาหร่ายเดนซ่ามีความสามารถในการลดปริมาณ COD ได้ในระดับหนึ่งและ
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้าเสียชุมชนที่มีปริมาณ COD ค่อนข้างสูงซึ่งพืชกลุ่มนีมีประสิทธิภาพในการบ้าบัด
น้าได้หลากหลายแหล่งก้าเนิด เช่น สาหร่ายเกลียวทองมีความประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมสุราพืนบ้าน โดยสามารถบ้าบัดปริมาณ COD ได้ถึงร้อยละ 86.03 และปริมาณ COD ตังต้น
มีปริมาณสูงถึง 680 mg/L (สุจยา ฤทธิศร, 2551)
ประสิ ท ธิ ภ าพของสาหร่ า ยเดนซ่ า (Egeria densa Planch.) ในการบ าบั ด ฟอสเฟต เมื่ อ น้า
สาหร่ า ยเดนซ่า มาบ้ า บั ดน้ า เสี ยหอพั ก นั ก ศึก ษาเป็น เวลา 4 สั ป ดาห์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า สาหร่ ายเดนซ่า
มีประสิทธิภาพในการบ้าบัด ปริมาณฟอสเฟตจากน้าเสียหอพักนักศึกษาที่ดีที่สุด จนเหลือ 3.70 mg/L (ร้อยละ
6.12) ในสัปดาห์ที่ 3 ที่น้าเสียมีความเข้มข้นร้อยละ 50 ดังภาพที่ 4

30 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558)

ณัฐกานต์ ทองพันธุพ์ าน, สุรียพ์ ร ธรรมิกพงษ์

ภาพที่ 4 ปริมาณฟอสเฟตที่บ้าบัดโดยสาหร่ายเดนซ่า
จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณฟอสเฟตที่ผ่านการบ้าบัดโดยสาหร่ายเดนซ่ามีแนวโน้มลดลงจนถึง
สัปดาห์ที่ 3 และหลังจากนันปริมาณฟอสเฟตเพิ่มขึนเพียงเล็กน้อย แต่ทังนีปริมาณฟอสเฟตของน้าเสียจากบ่อพักน้า
หอพั ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ นั นมี ป ริ ม าณค่ อ นข้ า งน้ อ ยและไม่ เ กิ น
ค่ามาตรฐาน การดูดซึมสารอินทรีย์เพื่อน้าไปใช้ในการเจริญเติบโตของสาหร่ายจึงมีน้อย
ประสิทธิภาพของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) ในการบาบัดไนเตรต เมื่อน้าสาหร่ายเดนซ่า
มาบ้าบัดน้าเสียหอพักนักศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ายเดนซ่ามีประสิทธิภาพในการ
บ้าบัดปริมาณไนเตรตได้ดีที่สุดคือ 2.23 mg/L (ร้อยละ 5.49) ในสัปดาห์ที่ 3 ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ปริมาณไนเตรตที่บ้าบัดโดยสาหร่ายเดนซ่า
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) ในการบ้าบัดน้า เสียหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครังนีผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายเดนซ่า
มีความสามารถในการลดปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้าเสียได้ดีที่สุด คือ ร้อยละ 62.14 ในสัปดาห์ที่ 3 และ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบ้ า บั ด ปริ ม าณ COD ในน้ า เสี ย ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 11.21 ในสั ป ดาห์ ที่ 3 และ
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการลดปริมาณไนเตรตและฟอสเฟต คือ ร้อยละ 5.49 และ 6.12 โดยทั่วไปแล้วพืชน้า
ในกลุ่มของสาหร่ายสามารถบ้า บัดไนเตรตและฟอสเฟตได้ค่อนข้างดี แต่เนื่องจากน้าเสียครังนีมีปริมาณไม่มาก
และไม่ เ กิ น ค่ า มาตรฐานน้ า ทิ งผิ ว ดิ น และน้ า ทิ งจากอาคารบางประเภทจึ ง ไม่ เ ห็ น ความแตกต่ า งที่ ชั ด เจน
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการบ้าบัด คือ สัปดาห์ที่ 3 และความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้าเสีย
คือ ช่วงร้อยละ 50-75
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมพารามิเตอร์เช่น BOD น้ามันและไขมัน และกลุ่มโลหะหนักเพื่อได้ข้อมูลของประสิทธิภาพ
ของสาหร่ายเดนซ่าในการบ้าบัดน้าเสียที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาหร่ายเดนซ่าในการบ้าบัดแหล่งน้าที่แตกต่างกันเช่น น้าเสียจาก
การเกษตรและปศุสัตว์ น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจ้าพวกอาหารและน้าเสียจากชุมชนบ้านจัดสรร เป็นต้น
ศึกษาการใช้พืชน้า ชนิดต่างๆร่วมกันในการบ้าบัดน้าเสียชุมชนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบ้าบัด
เพิ่มขึน
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