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บทคัดยอ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนียในนํ้าทะเล
ของสาหรายทะเลขนาดใหญ ไดแบงออกเปน 2 การทดลอง การ
ทดลองที่ 1 การใชสาหรายชนิดเดียวเพื่อดูดซับปริมาณแอมโมเนีย
ในนํ้าทะเล โดยการนําสาหรายขอ (Gracilaria salicornia (C. 
Agardh) Dawson) สาหรายพวงองุน (Caulerpa lentillifera J. 
Agardh) และสาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh) ใน
อัตราสวนสาหราย 1 กรัมตอนํ้าทะเล 1 ลิตร ที่เติมสารละลาย
แอมโมเนียม คลอไรดความเขมขนตั้งตน 1 มิลลิกรัมตอลิตร และให
อากาศตลอดการทดลอง วิเคราะหหาความเขมขนของแอมโมเนียใน
นํ้ากอนใสสาหรายและหลังใสสาหรายทุกๆ 6 ชั่วโมงเปนเวลา 2 วัน 
ผลการทดลองพบวา สาหรายผักกาดทะเลมีประสิทธิภาพในดูดซับ
แอมโมเนียไดดีที่สุด โดยดูดซับไดรอยละ 98.4 รองลงมาคือ 
สาหรายพวงองุนและสาหรายขอดูดซับไดรอยละ 75.4 และ 63.3 
ตามลําดับ สวนการทดลองที่ 2 ใชสาหรายทะเลมากกวา 1 ชนิดใน
การทดลอง โดยนําสาหรายจากการทดลองที่ 1 มารวมกัน ไดแก 
สาหรายขอรวมกับสาหรายผักกาดทะเล สาหรายขอรวมกับสาหราย
พวงองุน สาหรายพวงองุนรวมกับสาหรายผักกาดทะเลและทั้ง 3 
ชนิดรวมกัน ในแตละชุดการทดลองใหมีนํ้าหนักของสาหรายรวมกัน 
1 กรัมตอนํ้าทะเล 1 ลิตร ทําการทดลองเชนเดียวกันกับการทดลองที่ 
1 ผลการทดลองพบวา ชุดสาหรายพวงองุนรวมกับสาหรายผักกาด
ทะเล มีประสิทธิภาพในการดูดซับแอมโมเนียไดดีที่สุด โดยดูดซับได
รอยละ 73.3 รองลงมาคือ ชุดสาหรายขอกับสาหรายผักกาดทะเล 
ชุดรวม 3 ชนิด และชุดสาหรายขอกับสาหรายพวงองุน โดยดูดซับได 
รอยละ 65.5, 59.5 และ 42.5 ตามลําดับ สวนชุดควบคุมที่ไมใส
สาหรายในการทดลองที่ 1 และ 2 สามารถดูดซับไดรอยละ 61.9 และ 
30.2 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: สาหรายทะเลขนาดใหญ แอมโมเนีย การดูดซับ  
 
1. บทนํา 
 ในปจจุบันอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศ
ไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ผลผลิตเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ทํา
รายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก แตนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้า ซ่ึงประกอบดวยอินทรียสารจําพวกฟอสฟอรัส และไนโตรเจนสูง 
จากการสํารวจพบวาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสวนใหญมีการจัดระบบ
จัดการน้ําเสียนอยมาก 
 ปริมาณไนโตรเจนรวมประกอบดวยแอมโมเนีย ไนเตรท 
และไนไตรท ที่กอปญหาใหกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และแหลงนํ้า
ธรรมชาติน้ัน เกิดจากการที่เชื้อจุลินทรียไปยอยสลายของเสียตางๆ 
เชน อาหารที่สัตวนํ้ากินไมหมด ของเสียที่สัตวนํ้าขับถายออกมาก 
รวมทั้งสัตวนํ้าที่ตาย ซ่ึงเม่ือยอยสลายแลวจะไดกรดอะมิโนเพื่อใชใน

กระบวนการสรางเซลล แตมีกรดอะมิโนบางสวนที่จะถูกยอยสลาย
ดวย แบคทีเรียพวกเฮทเทอโรโทรบ ไดเปนแอมโมเนีย หรือที่
เรียกวา กระบวนการแอมโมนิฟเคชัน (ammonification) จากนั้น
แอมโมเนียจะถูกออกซิไดซกลายเปนไนไตรท และไนไตรทจะถูก
ออกซิไดซตอไดเปนไนเตรทในที่ สุด นอกจากนี้ สารประกอบ
ไนโตรเจนยั งมาจากน้ํ าทิ้ ง จากชุมชน  การเกษตร  โรงงาน
อุตสาหกรรมดวย เม่ือแหลงนํ้าธรรมชาติมีสารประกอบไนโตรเจน
มากเกินไปจะเกิดผลกระทบตอแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เปนสาเหตุให
แหลงนํ้ามีธาตุอาหารมากเกินไป เกิดการเสื่อมโทรมของแหลงนํ้า ไม
เหมาะแกการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และสงผลใหแพลงกตอนพืช และ
สาหรายเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว [1] จะเห็นไดวาหากไมมีการบําบัด
นํ้าทิ้งกอนปลอยลงสูแหลงนํ้าแลว ยอมกอมลภาวะตอแหลงนํ้านั้น 
จึงจําเปนตองหาวิธีแกไขและปองกันปญหาเหลานี้  
 สาหรายทะเลเปนพืชกลุมหน่ึงที่มีศักยภาพในการควบคุม
และบําบัดนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหมีคุณภาพดีข้ึนได ดังน้ัน
จึงเกิดแนวคิดที่จะนําสาหรายทะเลที่พบในประเทศไทยบางชนิด 
ไดแก สาหรายขอ (Gracilaria salicornia (C. Agardh) 
Dawson) สาหรายพวงองุน (Caulerpa lentillifera J. Agardh) 
สาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh) มาทดลองเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพในการดูดซับปริมาณแอมโมเนียในน้ําทะเล ซ่ึงเปน
สารประกอบไนโตรเจนที่พบมากที่สุดเพื่อนําไปประยุกตใชการบําบัด 
นํ้าทิ้งตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

2.1 สาหรายทะเลที่ใชในการทดลอง 
 สาหรายทะเลทั้ง 3 ชนิด ไดรับความอนุเคราะหจากสถานี

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจังหวัดตราด  
2.2 การทดลองที่ 1 การใชสาหรายทะเลชนิดเดียวในการดูด

ซับปริมาณไนโตรเจนรวมในน้ําทะเล  
1. เตรียมภาชนะสําหรับเลี้ยงสาหรายปริมาตร 5 ลิตร 

จํานวน 12 ชุด  
2. เติมนํ้าทะเลปริมาตร 5 ลิตรลงในภาชะที่เตรียมไว

สําหรับใชในการเลี้ยงสาหราย 
3. เติมสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) ความ

เขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตรลงในน้ําทะเลที่เตรียมไว คนใหเขากัน 
นําน้ําทะเลที่ไดมาตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย เพื่อใชเปนคาเริ่มตน
กอนทําการทดลอง 

4. นําสาหรายขอ (G. salicornia) สาหรายพวงองุน             
(C. lentillifera) สาหรายผักกาดทะเล (U. rigida) นํ้าหนัก 5 กรัมใส
ลงในภาชนะที่เตรียมไว ใหอากาศตลอดการทดลอง 

5. การวางแผนการทดลองโดยการแบงชุดการทดลอง
ออกเปน 4 ชุดการทดลองๆละ 3 ซํ้า ดังตอไปน้ี 



6. เก็บขอมูลคุณภาพน้ําไดแก ความเค็ม อุณหภูมิ ความ
เปนกรดดาง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) โดยวัดในชวง
เก็บตัวอยางน้ํา 

7. เก็บตัวอยางน้ํากอนใสสาหรายและหลังจากใสสาหราย
ทุก 6 ชั่วโมง เพื่อนํามาวิเคราะหแอมโมเนียในนํ้า ดังน้ี ดวยวิธี 
Phenol-hypochlorite [5] 

8. คํานวณหาประสิทธิภาพในการดูดซับปริมาณ
แอมโมเนีย โดยใชสูตรดังน้ี 

 
 
   เม่ือ   Ci  =  ความเขมขนของธาตุเม่ือเร่ิมทําการทดลอง 
     Cf  =  ความเขมขนของธาตุเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
    ถาคาประสิทธิภาพที่คํานวณไดมีคาเปนลบแสดงวาไม
สามารถดูดซับได  สวนคาที่เปนบวกแสดงวาสาหรายสามารถดูดซับ
แอมโมเนียได 

9. คํานวณอัตราการดูดซับแอมโมเนียตอวัน โดยใชสูตร 
   อัตราการดูดซับ (มิลลิกรัม/ลิตร/วัน) = Ct-Ct+1 

   เม่ือ       t   = วันที่คํานวณอัตราการดูดซับ 
Ct  = ความเขมขนของธาตุชวง t (มิลลิกรัม/ลิตร) 

             Ct+1 = ความเขมขนของธาตุชวง t+1 (มิลลิกรัม/ลิตร/วัน) 
  

ถาคาอัตราการดูดซับที่คํานวณไดมีคาเปนลบแสดงวา  
สาหรายไมสามารถดูดซับแอมโมเนียได สวนคาที่เปนบวกแสดงวา
สาหรายสามารถดูดซับแอมโมเนียได 

 
2.3 การทดลองที่ 2 ใชสาหรายทะเลขนาดใหญหลายชนิด

รวมกันในการดูดซับแอมโมเนียในน้ําทะเล   
1. เตรียมอุปกรณเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 และ

นํ้าหนักรวมสาหรายแตละชุดการทดลอง เปน 5 กรัม  
2. การวางแผนการทดลอง โดยการแบงชุดการทดลอง

ออกเปน 5 ชุดการทดลองๆละ 3 ซํ้า ดังตอไปน้ี    
 

ชุดที่ 1 (C) ชุดควบคุม (นํ้าทะเล) 
ชุดที่ 2 (T1) สาหรายขอ + สาหรายพวงองุน 
ชุดที่ 3 (T2) สาหรายขอ + สาหรายผักกาดทะเล 
ชุดที่ 4 (T3) สาหรายพวงองุน + สาหรายผักกาดทะเล 
ชุดที่ 5 (T4) สาหรายขอ + สาหรายพวงองุน + สาหรายผักกาด

ทะเล 
 
3. เก็บขอมูลคุณภาพน้ํา เก็บตัวอยางน้ํา และนํามา

วิเคราะหผลเหมือนการทดลองที่ 1 พรอมทั้งนํามาคํานวณหา
ประสิทธิภาพ และอัตราการดูดซับปริมาณแอมโมเนียของแตละชุด
การทดลอง 
 

 
3. ผลการศึกษา 

3.1 การทดลองที่ 1 การใชสาหรายชนิดเดียวเพื่อดูดซับ
แอมโมเนียในน้ําทะเล 

 1. คุณภาพของนํ้าระหวางการทดลอง 
 จากการทดลองพบวาทุกชุดการทดลองมีคาเฉลี่ยของ

ความเปนกรดดางอยูในชวง 8.0-8.3 อุณหภูมิของน้ํา 30.4 องศา
เซลเซียส ความเค็มอยูในชวง 36.0-36.1 สวนในพันสวน ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ําอยูในชวง 6.0-6.3 มิลลิกรัมตอลิตร  

2. ประสิทธิภาพในการดูดซับแอมโมเนียของสาหราย 
 ผลการทดลองพบวาความเขมขนของแอมโมเนียในทุกชุด
การทดลอง มีแนวโนมลดลงเชนเดียวกับปริมาณแอมโมเนีย และชุด
ที่ใสสาหรายผักกาดทะเลมีแนวโนมลดลงมากที่สุด เม่ือส้ินสุดการ
ทดลองพบวา ชุดควบคุม ชุดสาหรายขอ ชุดสาหรายพวงองุน และ
ชุดสาหรายผักกาดทะเลมีประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียรอยละ 
61.9, 63.5, 75.4 และ 98.4 ตามลําดับ (รูปที่ 1 และรูปที่ 2) 

 

รูปที่ 1  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอมโมเนียจากการทดลอง
ที่ 1 

 

 
  
รูปที่ 2  ประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนียของสาหรายแตละชนิด 
 

    
 

ชุดที่ 1 (C) ชุดควบคุม (นํ้าทะเล)  
ชุดที่ 2 (T1) สาหรายขอ (G. salicornia) 
ชุดที่ 3 (T2) สาหรายพวงองุน (C. lentillifera  

ชุดที่ 4 (T3) สาหรายผักกาดทะเล (U. rigida) 



 3. อัตราการดูดซับแอมโมเนียของสาหรายแตละชนิด 
 จากผลการทดลองพบวาทุกชุดการทดลองสามารถดูด

ซับแอมโมเนียได โดยชุดควบคุมมีอัตราการดูดซับแอมโมเนียเฉลี่ย
เทากับ 0.39 มิลลิกรัมตอลิตรตอวัน ชุดสาหรายขอ มีอัตราการดูด
ซับแอมโมเนียเฉลี่ยเทากับ 0.40 มิลลิกรัมตอลิตรตอวัน ชุดสาหราย
พวงองุนมีอัตราการดูดซับแอมโมเนียเฉลี่ยเทากับ 0.47 มิลลิกรัมตอ
ลิตรตอวัน และชุดสาหรายผักกาดทะเลมีอัตราการดูดซับแอมโมเนีย
เฉลี่ยเทากับ 0.62 มิลลิกรัมตอลิตรตอวัน ซ่ึงเปนชุดที่มีอัตราการดูด
ซับเฉลี่ยดีที่สุด (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 อัตราการดูดซับแอมโมเนีย (มิลลิกรัมตอลิตรตอวัน) 
 

ชุดการทดลอง ระยะเวลา 
(วัน) C T1 T2 T3 
1 0.29 0.52 0.47 0.82 
2 0.49 0.28 0.47 0.42 

คาเฉลีย่ 0.39±0.15 0.40±0.17 0.47±0.0 0.62±0.28 
 

3.2 การทดลองที่ 2 การใชสาหรายหลายชนิดรวมกันเพ่ือ
ดูดซับแอมโมเนียในน้ําทะเล 

    1. คุณภาพของน้ําระหวางการทดลอง 
    จากการทดลองพบวา ในทุกชุดการทดลอง มีคาเฉลี่ย

ของความเปนกรดดางอยูในชวง 7.9 -8.2 อุณหภูมิของนํ้า 30.7 
องศาเซลเซียส ความเค็มอยูในชวง 35.3-35.9 สวนในพันสวน 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําอยูในชวง 5.95-6.18 มิลลิกรัม/ลิตร  
      2. ประสิทธิภาพในการดูดซับแอมโมเนียของสาหราย 
    ผลการทดลองพบวา ความเขมขนของแอมโมเนียใน
ทุกชุดการทดลอง แสดงแนวโนมลดลง ชุดที่ใสสาหรายพวงองุน และ
สาหรายผักกาดทะเล มีแนวโนมลดลงมากที่สุด เม่ือส้ินสุดการ
ทดลองพบวา ชุดควบคุม ชุดสาหรายขอรวมกับสาหรายผักกาดทะเล 
ชุดสาหรายขอรวมกับสาหรายพวงองุน ชุดสาหรายพวงองุนรวมกับ
สาหรายผักกาดทะเลและชุดทั้ง 3 ชนิดรวมกันมีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับแอมโมเนียรอยละ 30.8, 65.7, 42.1, 73.2 และ 59.4 
ตามลําดับ (รูปที่ 3 และรูปที่ 4) 

 
 

รูปที่ 3 แนวโนมการลดลงของแอมโมเนียจากการ ทดลองที่ 2 
 

 
รูปที่ 4   ประสิทธิภาพในการดูดซับแอมโมเนียของสาหรายแตละชุด 
 

    3. อัตราการดูดซับแอมโมเนียของสาหรายแตละชนิด 
จากผลการทดลองพบวา ทุกชุดการทดลองสามารถดูด

ซับแอมโมเนียได โดยชุดสาหรายพวงองุนรวมกับสาหรายผักกาด
ทะเลดูดซับไดดีที่สุด โดยมีอัตราดูดซับเฉลี่ยเทากับ 0.43 มิลลิกรัม
ตอลิตรตอวัน รองลงมาคือ ชุดสาหรายขอรวมกับสาหรายผักกาด
ทะเล ชุดสาหรายทั้ง 3 ชนิดรวมกัน ชุดสาหรายขอรวมกับสาหราย
พวงองุน และชุดควบคุม โดยมีอัตราการดูดซับเฉลี่ยเทากับ 0.38, 
0.34, 0.24 และ 0.18 มิลลิกรัมตอลิตรตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 2 อัตราการดูดซับไนโตรเจนรวม (มิลลิกรัมตอลิตรตอวัน) 
 

ชุดการทดลอง ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

C T1 T2 T3 T4 

1 0.26 0.53 0.25 0.56 0.56 
2 0.10 0.24 0.24 0.29 0.13 

เฉลี่ย 0.18 
±0.11 

0.38 
±0.20 

0.24 
±0.01 

0.43 
±0.19 

0.34 
±0.31 

 
4. สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองที่ 1 พบวาสาหรายผักกาดทะเลมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับแอมโมเนียไดดีที่สุด  การเปลี่ยนแปลง
ความเขมขนของแอมโมเนีย ของชุดการทดลองสาหรายผักกาดทะเล
ลดลงอยางรวดเร็ว (รูปที่ 1) ซ่ึงเปนผลมาจากลักษณะของสาหรายที่
มีพื้นที่ผิวที่แผกวาง ทําใหสามารถดูดซับธาตุอาหาร และเกิดการ
สังเคราะหดวยแสงไดมากกวาสาหรายขอ และสาหรายพวงองุน ที่มี
นํ้าหนักเทากัน จึงเปนสาหรายที่ เหมาะแกการนํามาปรับปรุง
คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงสัตวนํ้าหรือนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
สวนสาหรายขอ และสาหรายพวงองุน ก็สามารถดูดซับแอมโมเนีย 
ไดในระดับหน่ึง โดยสาหรายพวงองุนจะมีประสิทธิภาพดีกวา
สาหรายขอ ซ่ึงอาจจะข้ึนอยูกับอัตราการสังเคราะหดวยแสง และ
ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน ความเขมแสง อุณหภูมิ ออกซิเจนที่
ละลายนํ้า และ ความเค็ม ซ่ึงสาหรายแตละชนิดยอมตองการปจจัย



ทางกายภาพที่ตางกัน ดังน้ันจึงอาจมีผลตอการดูดซับธาตุอาหาร
ของสาหราย 
 ผลของการทดลองตอนที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพสาหรายทะเล 4 ชนิด ในการลดปริมาณ 
ไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ําทิ้งจากการเลี้ยงปลากะรังดอกแดง ที่
พบวาสาหรายผักกาดทะเลสามารถบําบัดแอมโมเนียไดดี ทําให
ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนลดลงอยางรวดเร็วในชวงแรกของการ
ทดลอง [2] 
 จากผลการทดลองที่ 2 เปนการเลียนแบบสภาพธรรมชาติ
ของแหลงนํ้า ที่พบวามีสาหรายหลายชนิดเจริญอยูดวยกัน จากผล
การทดลองพบวา ชุดการทดลองของสาหรายพวงองุนรวมกับ
สาหรายผักกาดทะเล มีประสิทธิภาพในการดูดซับแอมโมเนีย ดีที่สุด 
ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองที่ 1 ซ่ึงสาหรายผักกาดทะเลมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับแอมโมเนียดีที่สุด รองลงมาคือ สาหราย
พวงองุน ดังน้ันชุดการทดลองที่ใสสาหรายผักกาดทะเลกับสาหราย
พวงองุนจึงมีประสิทธิภาพ และอัตราการดูดซับดีที่สุด 
 เม่ือนําผลการทดลองทั้ง 2 มาเปรียบเทียบกันพบวา การ
ทดลองที่ 1 ซ่ึงใชสาหรายชนิดเดียว สามารถดูดซับแอมโมเนียได
ดีกวาการใชสาหรายหลายชนิดรวมกัน ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูกับความ
หนาแนนของสาหรายแตละชนิด ซ่ึงจากผลการ ศึกษาการใช 
สาหรายทะเล 3 ชนิดคือ Caulerpa macrophysa, Sargassum 
polycystum และ Gracilaria salicornia ในการลดสารประกอบ
ไนโตรเจนในน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา พบวาอัตราการดูดซึม
แอมโมเนียและไนเตรทของสาหรายทั้ง 3 ชนิด ที่มีปริมาณสาหราย 
1 กรัมตอลิตร ดีกวาที่มีปริมาณสาหราย 5 และ 10 กรัมตอลิตร [3] 
และการศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดธาตุอาหารไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุ งกุลาดําของสาหรายพวงองุ น 
Caulerpa lentillifer พบวาสาหรายพวงองุนที่มีปริมาณ 1 กรัมตอ
ลิตร มีประสิทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําทิ้ง
จากการเลี้ยงกุงไดดีกวาสาหรายพวงองุนที่มีปริมาณสาหราย 5 และ 
10 กรัมตอลิตร ซ่ึงการทดลองที่ 2 ที่ใชสาหรายมากกวา 1 ชนิด มี
ปริมาณสาหรายแตละชนิด ไมถึง 1 กรัมตอลิตร จึงอาจทําให
ประสิทธิภาพในการดูดซับแอมโมเนียในน้ําลดลง [4] 
 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนียของ
สาหรายทั้ง 3 ชนิด จะเห็นวาสาหรายที่เปนสาหรายสีเขียวคือ 
สาหรายพวงองุน และสาหรายผักกาดทะเลจะมีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับแอมโมเนียดีกวาสาหรายสีแดงคือ สาหรายขอ 
 ปริมาณแอมโมเนียและไนโตรเจนรวมในชุดควบคุมทั้ง 2 
การทดลอง มีการลดลงเชนเดียวกับชุดการทดลองอื่นๆ แตลดลง
นอยกวาชุดที่ใสสาหราย ทั้งน้ีจะมีส่ิงมีชีวิตอื่นเขามาเกี่ยวของ เชน 
แพลงกตอนพืช แบคทีเรีย ซ่ึงทําหนาที่เชนเดียวกับสาหราย แตมี
ปริมาณนอยกวาสาหราย จึงทําใหการลดลงของปริมาณแอมโมเนีย 
นอยกวาใชสาหราย [2] นอกจากนี้ยังอาจเก่ียวของกับปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ําดวย เน่ืองจากในการทดลองมีการใหอากาศ
ตลอดเวลา ดังน้ันในการปลอยนํ้าทิ้งลงในแหลงนํ้าธรรมชาติ ควรมี
การพักนํ้าใหปริมาณธาตุอาหารลดลงกอน หรือใชสาหรายในการดูด
ซับปริมาณธาตุอาหารใหเหลือนอยที่สุด กอนจึงปลอยสูแหลงนํ้า
ธรรมชาติ 
 

5. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการทดลองที่ใชปริมาณสาหรายตางจากเดิม 
รวมทั้งความเขมแสง ความเค็ม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูด
ซับแอมโมเนียในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
 2. ควรมีการศึกษาในสภาวะที่มีส่ิงมีชีวิตอื่นรวม เชนใช
สาหรายรวมกับแบคทีเ รียหรือแพลงกตอนพืช เพื่อศึกษาวา
แบคทีเรีย และแพลงกตอนพืชมีสวนในการบําบัดมากนอยแคไหน 
 3. ควรมีการทดลองซ้ําอีกรอบ เพื่อปองกันความผิดพลาด
ที่อาจเกิดจากอุปกรณ หรือสารเคมีที่ใชในการทดลอง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากโครงการครุวิจัย 
สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดรับคําปรึกษาชี้แนะจาก 
คุณเอนก โสภณ และนักวิจัยพี่เลี้ยงในโครงการทุกทาน ตลอดจน
ไดรับการเอ้ือเฟออุปกรณ สารเคมี และสถานที่ จากสถานีวิจัย
วิทยาศาสตรทางทะเล และศูนยฝกนิสิตเกาะสีชัง และสถานี
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจังหวัดตราด ที่อนุเคราะหสาหรายทั้ง 3 
ชนิด ที่ใชในการทดลอง สุดทายขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆโครงการครุ
วิจัยทุกคนที่ใหกําลังใจจนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี 
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