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บทคัดยอ 

 การเพาะเลี้ยงสัตวทะเลโดยอาศัยแหลงนํ้าทะเลตาม
ธรรมชาติ  กอใหเกิดการเพิ่มปริมาณของสารประกอบไนโตรเจนที่
เกิดจากการขับถายของเสียจากสัตวทะเลกอใหเกิดภาวะเนาเสีย
ตามมา จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งน้ีเพื่อแกปญหาดังกลาวดวย
วิธีการทางชีวภาพ โดยศึกษาความสามารถในการดูดซับไนโตรเจน
ของสาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh) และสาหรายพวง
องุน (Caulerpa lentillifera J. Agardh) โดยใชนํ้าทะเลและน้ําทิ้งจาก
บอเลี้ยงกุงกุลาดําของสถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝก
นิสิตเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ดําเนินการระหวางวันที่  5 – 20 
เมษายน 2553 โดยแบงการทดลองออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษา
ประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนของสาหรายผักกาดทะเล และ
สาหรายพวงองุนในนํ้าทะเล และตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพในการ
ดูดซับไนโตรเจนของสาหรายผักกาดทะเล และสาหรายพวงองุนใน
นํ้าจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําของสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง โดยทั้ง 2 ตอนใช
ถังขนาด 4 ลิตร บรรจุนํ้า 3 ลิตร จํานวน 3 ชุดๆละ 3 ซํ้า ชุดที่ 1 ไม
ใสสาหราย(ชุดควบคุม) ชุดที่ 2 ใสสาหรายผักกาดทะเลจํานวน 3 
กรัม และชุดที่ 3 ใสสาหรายพวงองุนจํานวน 3 กรัม เชนกัน ทําการ
วิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย และไนเตรท กอนและหลังการทดลอง 3 
วัน พบวา ในการทดลองตอนที่ 1 ประสิทธิภาพในการดูดซับ
ไนโตรเจนของแตละชุดการทดลองใหผลดังน้ี 0.2632 ± 0.0214, 
0.2288 ± 0.0352 และ -0.8570 ± 0.1068 μg-at N/l/กรัมนํ้าหนัก
สาหรายสด/วัน ตามลําดับ และในการทดลองตอนที่ 2 ประสิทธิภาพ
ในการดูดซับไนโตรเจนของแตละชุดการทดลองใหผลดังน้ี 13.9433 
± 0.0617, 16.8270 ± 0.0029 และ 15.7911 ± 0.0183 μg-at N/l/
กรัมนํ้าหนักสาหรายสด/วัน จากผลการทดลองพบวาสาหรายผักกาด
ทะเลมีประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนไดดีกวาสาหรายพวง
องุน ทั้งในการทดลองในน้ําทะเลปกติ และในน้ําจากบอเลี้ยงกุง
กุลาดํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และสาหรายทั้ง 2 ชนิด
สามารถบําบัดไนโตรเจนไดดีในนํ้าที่มีปริมาณแรธาตุสูง และมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดในระยะเวลาสั้นๆ  

 จากงานวิ จัยน้ี จะนําไปสูการพัฒนางานวิ จัยศึกษา
ประสิทธิภาพในการบําบัดคุณภาพน้ําในสาหรายน้ําจืด เพื่อจัดทํา
ระบบกรองในตูปลาสวยงามตอไป 
 

คําสําคัญ: สาหรายผักกาดทะเล, สาหรายพวงองุน, ไนโตรเจน 
 

 
 

 
1. บทนํา 

การเพาะเลี้ยงกุงทะเลของไทยในปจจุบันมีการขยายตัว
อยางรวดเร็ว และเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ในป 2549 ผลผลิตกุงของ
ไทยมีปริมาณ 507,184 ตัน เพิ่มข้ึน 21.05% โดยแบงเปนการผลิต
กุงขาว 497,040 ตัน และ กุงกุลาดํา 10,144 ตัน และ ในป 2550 มี 
ผลผลิตกุงโดยรวมประมาณ 520,000 ตัน หรือเพิ่มข้ึน 2.53%  
ถึงแมวาประเทศไทยสามารถผลิตกุงเพื่อการสงออกไดเพิ่มข้ึน แตนํ้า
ทิ้งจากการเลี้ยงกุง ซ่ึงประกอบดวยอินทรียสารจําพวกไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสสูง สงผลกระทบตอแหลงนํ้าในธรรมชาติ [1- 2] [10] 
และเปนสา เหตุทํ า ใหแหล ง นํ้ านั้ น มีธาตุอาหารมากเกินไป 
(Eutrophication) เรงใหแหลงนํ้าเกิดภาวะสาหรายสะพรั่ง (Algae 
bloom) [4] เห็นไดวาหากปลอยใหนํ้าทิ้งจากการเลี้ยงกุงลงสูแหลง
นํ้าธรรมชาติโดยไมมีการบําบัดแลว ยอมกอใหเกิดมลภาวะตอแหลง
นํ้า ปญหาเหลานี้จึงตองหาหนทางแกไขและปองกัน  

สาหรายทะเลเปนพืชชนิดหน่ึงที่มีศักยภาพ ในการนํามา
ชวยในการควบคุมและบําบัดนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหมี
คุณภาพดีข้ึน สาหรายผักกาดทะเล (Ulva sp.) เปนสาหรายทะเลสี
เขียวชนิดหน่ึง ที่มีรายงานการศึกษาคุณสมบัติของสาหรายชนิดน้ีใน
การดูดซับแอมโมเนียจากน้ําทิ้งทางการเกษตร [11] และยังสามารถ
นําไปแปรรูปเปนอาหารเพื่อเพิ่มรายไดไดอีกดวย นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาหรายทะเลชนิดอื่นๆ อีกมาก [7] โดยได
ทดลองนําสาหรายทะเลขนาดใหญ      4 ชนิดมาบําบัดคุณภาพน้ํา
ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ทั้งที่เปนกลุมของสาหรายทะเลสีแดง
และสาหรายทะเลสีเขียว หน่ึงในนั้นคือสาหรายในกลุม Caulerpa sp. 
ที่จัดเปนสาหรายทะเลสีเขียวที่มีคุณสมบัติในการดูดซับแอมโมเนีย
และไนโตรเจนไดดี 

ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการนําสาหรายทะเลทั้ง 
2 ชนิดมาใชในการบําบัดนํ้า โดยทําการวิจัยหาประสิทธิภาพในการ
ในการดูดซับไนโตรเจนในนํ้าทะเลและในน้ําจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา 
เพื่อชวยในการบําบัดนํ้าทิ้งใหมีคุณภาพน้ําดีข้ึน  

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 สถานที่ศึกษา 

ดําเนินการทดลอง ณ หองวิเคราะหคุณภาพน้ํา และ โรง
เลี้ยงสัตวทะเลของสถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิต
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 5 – 20 เมษายน 2553 
 
 
 



2.2 การรวบรวมพันธุสาหราย 
ในการทดลองในครั้งน้ีทําการรวบรวมสาหรายผักกาด

ทะเลจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง จังหวัดตราด และ รวบรวม
สาหรายพวงองุนจากบอบําบัดนํ้าของสถาบันวิ จัยฯ เกาะสีชัง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
2.3 การดําเนินการ 

การทดลองตอนที่ 1 
1)  เตรียมถังพลาสติกขนาด 4 ลิตร จํานวน 9 ใบ และ

เตรียมจัดระบบใหอากาศหนึ่งถังตอหน่ึงจุด 
2)  วางแผนการทดลองเปน 3 ชุดการทดลองละ      3 ซํ้า

โดย T1 แทนน้ําทะเลธรรมชาติ C แทนชุดที่ไมใสสาหราย (ชุด
ควบคุม) U แทนชุดที่ใสสาหรายผักกาดทะเล และ E แทนชุดที่ใส
สาหรายพวงองุน และชุดการทดลองที่ซํ้าใชตัวเลข 1-3 แทน ไดตัว
แปรดังน้ี T1C1, T1C2, T1C3, T1U1, T1U2, T1U3, T1E1, T1E2 และ 
T1E3 

3)  ใสนํ้า 3 ลิตร ในถังพลาสติกทุกชุดการทดลอง และทํา
การชั่งสาหรายผักกาดทะเล และสาหรายพวงองุนตามแผนการ
ทดลองในอัตราสวน  3 กรัม/ลิตร พรอมใหอากาศ 1 ถังทดลองตอ 1 
จุด ใชเวลาในการทดลองรวม 3 วันและระหวางการทดลองไมเปลี่ยน
ถายน้ํา 

4)  ตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล กอนเร่ิมทําการทดลอง และ
หลังจากการเลี้ยงสาหรายไปแลว 3 วัน โดยวัดคุณภาพน้ําดังน้ี 
   -  ความเค็มของนํ้า (salinity) วัดดวย Refractometer 
   -  วัดความเปนกรด – ดาง ดวยเครื่องวัด พีเอช ยี่หอ 
Oakton รุน double junction 
   -  วัดปริมาณออกซิเจนในน้ําดวยเครื่องวัดคาออกซิเจน
ละลายน้ํายี่หอ YSI 55 รุน 55 – 25 FT  
   -  วัดอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอรแบบปรอท 
   - ปริมาณแอมโมเนียวิเคราะหโดยวิธี Phenol- 
hypochlorite method [12] ซ่ึงมีวิธีการคือ แอมโมเนียในนํ้าทํา
ปฏิกิริยากับ Hypochlorite ได Mono-chloramine โดยเติม Phenol 
และ Nitroprusside เปนตัวเรงปฏิกิริยาไดสาร Indophenol ซ่ึงมีสีนํ้า
เงิน การวิเคราะหโดยการนํานํ้าตัวอยางมา 5 มิลลิลิตรใสในหลอด
ทดลอง เติมสารละลาย Phenol 0.2 มิลลิลิตร เขยา แลวเติม
สารละลาย Nitroprusside 0.2 มิลลิลิตรเขยา เติมสารละลาย 
Hypochlorite 0.5 มิลลิลิตร ปดฝาแลวนําไเก็บในที่มืด ประมาณ 6 – 
10 ชั่วโมง จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง 
Spectrophotometer ยี่หอ Milton roy spectronic 401 ที่ความยาว
คลื่น 640 นาโนเมตร และนําไปหาความเขมขนดวยการเทียบกับ
กราฟมาตรฐาน 
  - ไนเตรท (nitrate) วิเคราะหโดยวิธี Cadmium     
reduc tion method [12] ดวยการรีดิวซไนเตรทในสารละลาย
บัฟเฟอรที่ เปนดางโดยการผานนํ้าตัวอยางไปในคอลัมน ซ่ึงมี
แคดเมียมซ่ึงเคลือบดวยทองแดงอยู เพื่อเปลี่ยน ไนเตรทเปน       
ไนไตรทแลววัดไนไตรทดวยวิธี Diazotization โดยอาศัยปฏิกิริยา
เคมีระหวางไนไตรทในน้ําตัวอยางกับซัลฟานิลาไมด (Sulfanilamide 
solution) ในสารละลายที่เปนกรดไดสารประกอบ Diazonium ซ่ึง
สารประกอบดังกลาวนี้จะทําปฏิกิริยากับ N-(1-naphthyl)-
ethylenediamine (NED) ไดสารประกอบ Azo dye ที่มีสีชมพูเขม 

การวิเคราะหโดยการนําน้ําตัวอยางมา 20 มิลลิลิตรเติม NH4Cl 
เขมขน 0.4 มิลลิลิตร เขยา แลวนําไปผาน Cadmium column เพื่อ 
reduce ไนเตรทเปนไนไตรท โดยนํ้าตัวอยาง 20 มิลลิลิตร ที่ผานไป
ใน column (ปรับอัตราเร็วของการไหลใหได      3 มิลลิลิตรตอนาที) 
จะทิ้งไป 10 มิลลิลิตร และเก็บ 5 มิลลิลิตร นํามาเติมสารละลาย 
Sulfanilamide 0.1 มิลลิลิตร เขยาตั้งทิ้งไว 5 นาที จากนั้นเติม
สารละลาย NED 0.1 มิลลิลิตร เขยา ตั้งทิ้งไว 20 – 30 นาที แลว
นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร และ
นําไปหาความเขมขนดวยการเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

การทดลองที่ 2  
1) เตรียมอุปกรณการเลี้ยงสาหรายและวิธีวิเคราะห

คุณภาพน้ําเหมือนการทดลองตอนที่ 1 โดยวางแผนการทดลองดังน้ี 
 2) วางแผนการทดลองเปน 3 ชุดการทดลองละ 3 ซํ้าโดย 
T2 แทนน้ําจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําของสถาบันวิจัยฯ เกาะสีชัง C แทน
ชุดที่ไมใสสาหราย (ชุดควบคุม) U แทนชุดที่ใสสาหรายผักกาดทะเล 
และ E แทนชุดที่ใสสาหรายพวงองุน และชุดการทดลองที่ซํ้าใช
ตัวเลข   1-3 แทน ไดตัวแปรดังน้ี T2C1, T2C2, T2C3, T2U1, T2U2, 
T2U3, T2E1, T2E2 และ T2E3 
 

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1)  ทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล และน้ําจากบอเลี้ยง

กุงกุลาดํา กอนเร่ิมทําการทดลอง โดยทําการวิเคราะหหาปริมาณ
แอมโมเนีย และ ไนเตรท และหลังเวลาผานไป 3 วัน ในทุกชุดการ
ทดลอง โดยใหอากาศระหวางการทดลอง เพื่อดูประสิทธิภาพการดูด
ซับไนโตรเจนของสาหราย นําผลการทดลองมาคํานวณประสิทธิภาพ
การดูดซับไนโตรเจนของชุดทดลองตามสูตร ดังตอไปน้ี [8] 

 

ประสิทธิภาพการ = ไนโตรเจนรวม(t0) - ไนโตรเจนรวม(t) 
ดูดซับไนโตรเจน  ระยะเวลาดูดซับ(t) x นํ้าหนักสาหราย 
   
หมายเหตุ : ไนโตรเจนรวม  คือ  ปริมาณความ

เขมขนของแอมโมเนียรวมกับไนเตรท 
  (t0) คือ เวลาเม่ือเร่ิมการทดลอง 
  (t)  คือ เวลาเม่ือผานไป t วัน 

 

 2)  การวิเคราะหผลทางสถิติ 
     การวิเคราะหทางสถิติของตัวแปร ใชวิธีวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบแจกแจงทางเดียว (One-way analysis of 
variance: ANOVA), ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของตัวแปรโดย
วิธี Scheffe’s test ซ่ึงการวิเคราะหทางสถิติทั้งหมดใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป SPSS V.15  

 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
3.1   ประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนในน้ําทะเลของ

สาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh) และ 
สาหรายพวงองุน  (Caulerpa lentillifera J. Agardh)  

  นํ้าทะเลมีผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนเร่ิมทําการ
ทดลองดังน้ี ความเค็ม 40 สวนในพันสวน ปริมาณแอมโมเนีย 
เทากับ 5.5725 ± 0.1537 μg-at N/l และไนเตรทเทากับ 2.1435 ± 
0.0338 μg-at N/l หลังจากนําสาหรายผักกาดทะเลและสาหรายพวง
องุนใสในชุดการทดลอง และทําการบําบัดเปนเวลา 3 วัน พบวา 



แอมโมเนียในน้ําทะเลในชุดการทดลอง T1C, T1U และ T1E เทากับ 
2.1908 ± 0.1196, 2.0942 ± 0.3245 และ 13.6280 ± 0.7857      
μg-at N/l ตามลําดับ ไนเตรทในน้ําทะเลในชุดการทดลอง T1C, T1U 
และ T1E เทากับ 3.1563 ± 0.2481, 3.5630 ± 0.2143 และ 1.8006 
± 0.1579 μg-at N/l ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1  คุณภาพน้ําทะเลที่ผานการบําบัดดวยสาหราย 3 วัน 

 

 เม่ือนําผลที่ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพในการดูดซับ
ไนโตรเจนในชุดการทดลอง C, U และ E มีประสิทธิภาพในการ
บําบัดไนโตรเจนเฉลี่ยในน้ําทะเลเทากับ 0.2632 ± 0.0214, 0.2288 
± 0.0352 และ -0.8570 ± 0.1068 μg-at N/l/กรัมนํ้าหนักสาหราย
สด/วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของสาหรายในการดูดซับไนโตรเจนในน้ํา
ทะเล 

ชุดทดลอง ประสิทธิภาพดูดซับเฉลี่ย± SD 
C 0.2632 ± 0.0214 
U 0.2288 ± 0.0352 
E -0.8570 ± 0.1068 

      

จากผลการทดลองพบวาปริมาณไนเตรทในนํ้าทะเลกลุม 
C และ U คาเร่ิมตนมีคาต่ํากวาเม่ือเวลาผานไป 3 วัน คือ 2.1435 ± 
0.0338, 3.1563 ± 0.2481 และ 3.5630 ± 0.2143 μg-atN/l 
ตามลําดับ สวนในกลุม E มีปริมาณไนเตรทเมื่อเวลาผานไป 3 วัน
ลดลงจากเดิม คือมีคาเทากับ 1.8006 ± 0.1579 μg-at N/l แต
ปริมาณแอมโมเนียน้ันกลุม C และ U คาเริ่มตนมีคาสูงกวาเม่ือเวลา
ผานไป 3 วัน คือ 5.5725 ± 0.1537, 2.1908 ± 0.1196 และ 2.0942 
± 0.3245 μg-at N/l สวนในกลุม E ปริมาณแอมโมเนียเม่ือเวลาผาน
ไป 3 วัน มีคาเพิ่มข้ึนคือ 13.6280 ± 0.7857 μg-at N/l ทําให
ประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนในน้ําทะเลกลุม C และ U มีคา
สูงกวาในกลุม E น่ันคือในการทดลองในน้ําทะเลนั้นสาหรายผักกาด
ทะเลและสาหรายพวงองุนมีการปลอยของเสียในรูปไนโตรเจน
ออกมามากกวาดูดซับทําใหปริมาณไนเตรทและแอมโมเนียเม่ือ
ส้ินสุดการทดลองมีคาสูงกวาคาเริ่มตน และสงผลใหประสิทธิภาพใน
การดูดซับไนโตรเจนของสาหรายผักกาดทะเลไมแตกตางจากกลุม
ควบคุม และสาหรายพวงองุนมีคาประสิทธิภาพที่ต่ํากวาในกลุม
ควบคุม หรือไมมีประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนเลย เปนผลที่
แตกตางจากงานวิจัยในสาหรายหนาม ที่ประสิทธิภาพในการดูดซับ
ไนโตรเจนของชุดควบคุมที่ไม มีสาหรายมีคาติดลบ หรือไมมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับ ในขณะที่ชุดที่มีสาหรายนั้นตองมีคา
ประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนเปนคาบวก และมีคาสูงกวาชุด
ควบคุม [3] โดยเฉพาะชุดการทดลองของสาหรายพวงองุนที่มีคา

ประสิทธิภาพติดลบ ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากการเสื่อมสภาพหรือ ถูก
ยับยั้ งการเจริญเติบโตเ น่ืองจากถูกแสงแดดมากเกินไป  [5] 
เชนเดียวกับสาหรายผักกาดทะเลที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในแหลง
นํ้าที่มีปริมาณแรธาตุสูงๆ [6] เม่ือมาอยูในแหลงนํ้าธรรมชาติที่มี
ปริมาณแรธาตุต่ําๆ จึงเจริญเติบโตไดไมดี และดวยปจจัยน้ี สงผลให
ประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนของสาหรายทั้ง 2 ชนิดมีคาต่ํา 
3.2   ประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนในน้ําท้ิงจากบอเลี้ยง

กุงกุลาดําของสาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. 
Agardh) และ สาหรายพวงองุน ( Caulerpa lentillifera J. 
Agardh) 

นํ้าจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํามีผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
กอนเร่ิมทําการทดลองดังน้ี ความเค็ม 36 สวนในพันสวน ปริมาณ
แอมโมเนียเทากับ 51.4058 ± 0.1025 μg-at N/l และไนเตรทเทากับ 
106.4498 ± 0.1692 μg-at N/l หลังจากนําสาหรายผักกาดทะเลและ
สาหรายพวงองุน แอมโมเนียในน้ําทะเลในชุดการทดลอง T2C, T2U 
และ T2E เทากับ 16.8647 ± 0.4099, 5.6570 ± 0.4782 และ 
8.6401 ± 0.3928 μg-at N/l ตามลําดับ ไนเตรทในน้ําทะเลในชุดการ
ทดลอง T2C, T2U และ T2E เทากับ 15.5008 ± 0.1128, 0.7560 ± 
0.1466 และ 7.0957 ± 0.2030 μg-at N/l ตามลําดับ (ตารางที่ 3)  

 

ตารางที่ 3 คุณภาพน้ําจากเลี้ยงกุงกุลาดําบอที่ผานการบําบัดดวย 
สาหราย 3 วัน 

 

เม่ือนําผลที่ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพในการดูดซับ
ไนโตรเจนของสาหรายผักกาดทะเลและสาหรายพวงองุนในชุดการ
ทดลอง C, U และ E มีประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนเฉลี่ยใน
นํ้าทะเลเทากับ 13.9433 ± 0.0617, 16.8270 ± 0.0029 และ 
15.7911 ± 0.0183 μg-at N/l/กรัมนํ้าหนักสาหรายสด/วัน ตามลําดับ  
(ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของสาหรายในการดูดซับไนโตรเจนในน้ํา
จากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา 

ชุดทดลอง ประสิทธิภาพดูดซับเฉลี่ย ± SD 
C 13.9433 ± 0.0617 
U 16.8270 ± 0.0029 
E 15.7911 ± 0.0183 

จากผลการทดลองพบวาปริมาณไนเตรทในนํ้าทะเลกลุม 
U และ E คาเริ่มตนมีคาสูงกวาเม่ือเวลาผานไป 3 วันคือ 106.4498 ± 
0.1692, 0.7560 ± 0.1466 และ 7.0957 ± 0.2030 μg-at N/l 
ตามลําดับ และปริมาณแอมโมเนียกลุม U และ E คาเริ่มตนมีคาสูง
กวาเม่ือเวลาผานไป 3 วันคือ 51.4058 ± 0.1025, 5.6570 ± 0.4782 
และ 8.6401 ± 0.3928 μg-at N/l สอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง

ชุดการ นํ้าทะเล คุณภาพ
นํ้า ทดลอง เร่ิมตน ส้ินสุด 

C 2.1435 ± 0.0338 3.1563 ± 0.2481 ไนเตรท 
(NO3

-) U 2.1435 ± 0.0338 3.5630 ± 0.2143 
μg-at N/l E 2.1435 ± 0.0338 1.8006 ± 0.1579 

C 5.5725 ± 0.1537 2.1908 ± 0.1196 แอมโมเนีย 
(NH4

+) U 5.5725 ± 0.1537 2.0942 ± 0.3245 
μg-at N/l E 5.5725 ± 0.1537 13.6280 ± 0.7857 

ชุดการ นํ้าทะเล คุณภาพ
นํ้า ทดลอง เร่ิมตน ส้ินสุด 

C 106.4498 ± 0.1692 15.5008 ± 0.1128 ไนเตรท 
(NO3

-) U 106.4498 ± 0.1692 0.7560 ± 0.1466 
μg-at N/l E 106.4498 ± 0.1692 7.0957 ± 0.2030 

C 51.4058 ± 0.1025 16.8647 ± 0.4099 แอมโมเนีย 
(NH4

+) U 51.4058 ± 0.1025 5.6570 ± 0.4782 
μg-at N/l E 51.4058 ± 0.1025 8.6401 ± 0.3928 



การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุงกุลาดําของสาหรายพวงองุน 
(Caulerpa lentillifer J. Agardh) พบวาสาหรายพวงองุนที่ความ
หนาแนน 1 กรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสในน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุงไดดีกวาสาหรายพวงองุนที่มี
ความหนาแนน 5 และ 10 กรัม/ลิตร และประสิทธิภาพในการดูดซับ
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส มีความสัมพันธกับคุณภาพน้ําทิ้งที่ใช
เลี้ยงสาหราย โดยวันแรกสาหรายพวงองุนความหนาแนน 1 กรัม/
ลิตร สามารถดูดซับแอมโมเนียรวม ไนเตรท ไนโตรเจนรวม และออร
โธฟอสเฟตในน้ําไดเฉลี่ยเทากับ 1.78 + 2.58, 1.50 + 2.44, 3.23 + 
4.09 และ 0.24 + 0.31 กรัม/ลิตร/วันตามลําดับ จากนั้นประสิทธิภาพ
ในการบําบัดนํ้าทิ้งของสาหรายพวงองุนจะลดลงเม่ือเวลาผานไป [8] 
และ อีกหน่ึงงานวิจัยที่ศึกษาการใชสาหรายทะเล 3 ชนิดคือ 
Caulerpa macrophysa, Sargassum polycystum และ Gracilaria 
salicornia ในการลดสารประกอบไนโตรเจนในน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุง
กุลาดํา พบวาอัตราการดูดซึมแอมโมเนียและไนเตรทของสาหรายทั้ง 
3 ชนิด ที่ความหนาแนน 1 กรัม/ลิตร ดีกวาที่ความหนาแนน 5 และ 
10 กรัม/ลิตร เม่ือนําสาหรายพวงองุนที่ความหนาแนน 1 กรัม/ลิตร 
ไปบําบัดนํ้าทิ้งจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่มีอายุการเลี้ยงระหวาง 80 –
110 วัน [9]  แตจากผลการทดลองพบวาปริมาณแอมโมเนียและ   
ไนเตรทในชุดทดลองที่ใสสาหรายผักกาดทะเลหลังการทดลองไป
เปนเวลา 3 วันมีปริมาณนอยกวาในชุดที่ใสสาหรายพวงองุน คือ 
5.6570 ± 0.4782, 0.7560 ± 0.1466, 8.6401 ± 0.3928 และ 
7.0957 ± 0.2030 μg-at N/l ตามลําดับ ทําใหประสิทธิภาพในการดูด
ซับไนโตรเจนในน้ําจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําของสาหรายผักกาดทะเลมี
คาสูงกวาสาหรายพวงองุน คือ 16.8270 ± 0.0029 และ 15.7911 ± 
0.0183 μg-at N/l/กรัมนํ้าหนักสาหรายสด/วัน ตามลําดับ 

จากง านวิ จั ย น้ี  จะ นํ า ไปสู ก า รพัฒนา ง านวิ จั ย ศึ กษา
ประสิทธิภาพในการบําบัดคุณภาพน้ําในสาหรายน้ําจืด เพื่อจัดทํา
ระบบกรองในตูปลาสวยงามตอไป 
 

4. สรุปผล 
4.1   ประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนในน้ําทะเลของ

สาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh) และ 
สาหรายพวงองุน     ( Caulerpa lentillifera J. Agardh)  

ประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนในน้ําทะเลของ
สาหรายผักกาดทะเลและชุดควบคุมมีคาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และสาหรายพวงองุนมีคาประสิทธิภาพ
ติดลบ หมายความวาไมมีประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจน  
4.2   ประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนในน้ําท้ิงจากบอเลี้ยง

กุงกุลาดําของสาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. 
Agardh) และ สาหรายพวงองุน ( Caulerpa lentillifera J. 
Agardh) 

สาหรายผักกาดทะเลมีประสิทธิภาพในการดูดซับ
ไนโตรเจนในน้ําจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําไดดีกวาสาหรายพวงองุน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และสาหรายทั้ง 2 
ชนิดมีประสิทธิภาพในการดูดซับไนโตรเจนสูงกวากลุมควบคุม 
 
5.  ขอเสนอแนะ 

 1) ควรเพิ่มระยะเวลาในการทําการทดลองเพิ่มมากข้ึน
เพื่อใหไดผลการทดลองที่ชัดเจนข้ึน 
 2) ศึกษาผลของการเจริญเติบโตควบคูไปกับ
ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้า 

3) นําสาหรายมาทําการทดลองเปรียบเทียบเพ่ิมข้ึน  
4) ศึกษาผลของแสง และปริมาณออกซิเจนตอการบําบัด

ไนโตรเจน 
5) ควรกรองนํ้าทะเลและน้ําจากบอเลี้ยงกุงกอนนํามาใช

ในการทดลองเพื่อลดผลของแพลงกตอนตอการบําบัดนํ้า 
จากผลการทั้งลองทั้ง 2 ตอน พบวา สาหรายทั้ง 2 ชนิด

สามารถบําบัดไนโตรเจนไดดีในนํ้าที่มีปริมาณแรธาตุสูง และมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดในระยะเวลาสั้นๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานศึกษาวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการครุวิจัย 
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไดรับความเอื้อเฟอ 
วัสดุอุปกรณ และหองปฏิบัติการ จากสถานีวิจัยวิทยาศาสตรทาง
ทะเลและศูนยฝกนิสิตเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณ รศ.ดร. 
กัลยา วัฒยากร หัวหนาโครงการครุวิจัย วิทยาศาสตรทางทะเล ที่
มอบโอกาสในการทํางานวิจัย ใหคําปรึกษา และแนะแนวทางการ
ทํางานวิ จัยในครั้ ง น้ี   ขอขอบคุณเอนก  โสภณ คุณทิพวรรณ 
ตัณฑวนิช คุณสมภพ รุงสุภา และคุณณิชยา ประดิษฐทรัพย นักวิจัย
พี่เลี้ยงที่ถายทอดเทคนิคปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตลอดจน
คอยชวยเหลือประสานงานดานตางๆ และขอขอบคุณเพื่อนครูรวม
โครงการครุวิจัย บุคลากรทุกทานในหนวยงานที่อํานวยความสะดวก
ระหวางดําเนินการวิจัย และที่คอยเปนกําลังใจและชวยเหลือใน
ระหวางดําเนินงานวิจัย 
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