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บทคัดยอ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการใชสาหรายทะเลขนาดใหญ 3 

ชนิดคือ สาหรายขอ (Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson), 

สาหรายผักกาด (Ulva rigida C. Agardh) และสาหรายพวงองุน 

(Caulerpa lentillifera J. Agardh) ในการดูดซับปริมาณฟอสเฟต (PO4) 

ในนํ้าทะเล ซึ่งศึกษาจากการทดลองใชถังนํ้าไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ

นํ้าทะเล  5  ลิตร  ไมมีการเปลี่ยนถายนํ้า  แบงชุดการทดลองออกเปน 4 

ชุดคือ ชุดควบคุม (C)ไมใสสาหราย, ชุดสาหรายขอ (T1), ชุดสาหราย

ผักกาด (T2) และชุดสาหรายพวงองุน (T3) แตละชุดการทดลองแบงเปน  

3 ซํ้า วิเคราะหคุณภาพน้ําและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความเขมขน

ของฟอสเฟต ทุก 6 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน  ผลการศึกษาการดูดซับ

ปริมาณฟอสเฟตในน้ําทะเลของสาหรายท้ังสามชนิดพบวา สาหราย

ผักกาด มีประสิทธิภาพในการดูดซับฟอสเฟตสูงท่ีสุด เทากับรอยละ 

20.97 รองลงมาไดแก สาหรายขอและสาหรายพวงองุนเทากับรอยละ 

8.71และ 8.67 ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันของสาหราย

ท้ังสามชนิดหลังการทดลองพบวา  สาหรายผักกาดมีอัตราการ

เจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันสูงท่ีสุดเทากับ 13.46 กรัม รองลงมาไดแก 

สาหรายขอ มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวันเทากับ 10.03 กรัม และ

สาหรายพวงองุน มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวันเทากับ 8.93 กรัม 

ตามลําดับ  

ผลที่ไดจากการทดลองครั้งนี้ สามารถนํามาสอดแทรกให

นักเรียนสามารถออกแบบการทําวิจัยอยางงายไดโดยใชสาหรายน้ําจืดใน

การวิจัย และฝกใหนักเรียนรูวิธีออกแบบการวิจัย การบันทึกและการสรุป

ผลการวิจัย เพื่อนําผลที่ไดถายทอดยังชุมชน รวมปลูกจิตสํานึกในการ

รักษส่ิงแวดลอม 
 

คําสําคัญ:  สาหรายทะเลขนาดใหญ การดูดซับ ปริมาณฟอสเฟต   
 

 

1. บทนํา 

 ปจจุบันปริมาณน้ําเสียในแหลงชุมชนท่ีเกิดขึ้นทั่วประเทศ มี

ประมาณ 14 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน แบงเปนน้ําเสียจากเทศบาล 

(ประมาณ 1,600 แหง) จํานวน 2.5 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน องคการ

บริหารสวนตําบล (ประมาณ 6,100 แหง) จํานวน 9 ลานลูกบาศกเมตร

ตอวัน กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จํานวน 2.5 ลานลูกบาศกเมตร

ตอวัน นํ้าเสียจากชุมชนจึงเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหคุณภาพ

น้ําในแหลงน้ําตางๆ เส่ือมโทรมในชวง 20 ปที่ผานมา รัฐบาลจึงมีการ

ลงทุนในการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนจนถึง

ปจจุบัน (ป 2552) เปนจํานวนเงินประมาณ 83,000 ลานบาท (ขอมูล

จากเวปไซดกรมควบคุมมลพิษ (http://infofile.pcd.go.th) ซ่ึงในแตละป

รัฐตองศูนยเสียงบประมาณในการบําบัดน้ําเสียเปนจํานวนมหาศาล

ทีเดียว ดังน้ัน หากมีการศึกษาหาวิธีการบําบัดโดยใชธรรมชาติบําบัด  

จึงนาจะเปนวิธีชวยลดงบประมาณดังกลาวลงได 

ฟอสเฟตเปนมลสารสวนหนึ่งท่ีปนเปอนลงสูทองทะเล ซึ่ง

สารประกอบฟอสเฟตในทะเลสวนใหญ อยูในรูปอนุมูลออโธฟอสเฟต 

(PO4
3- ) ซ่ึงแพลงกตอนพืชสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยตรง 

สารประกอบฟอสเฟตเมื่อไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ จะมีความสําคัญ

มากตอการเจริญเติบโตของพืชนํ้าและแพลงกตอนพืช เกิดการยอยสลาย

ของฟอสเฟตอินทรียเปนฟอสเฟตอนินทรีย โดยมีแบคทีเรียซ่ึงมีบทบาท

ในการสรางอนินทรียฟอสเฟต (PO4
-)  การมีปริมาณฟอสเฟตสะสมทั้งใน

ดินตะกอนและในแหลงน้ําสูง ทําใหการเจริญเติบโตของพืชน้ําและ

แพลงกตอนพืชสูงข้ึนอยางรวดเร็วและมีการนําออกซิเจนในนํ้ามาใชสูง

ตามมาดวย เม่ือแหลงนํ้ามีอาหารมากเกินไป (Eutrophication) จะ

กอใหเกิดภาวะสาหรายสะพรั่ง (Algae Bloom) (ธงชัย ,2544) กอใหเกิด

ปญหามลภาวะแหลงน้ําตามมาอีกมากมาย จากภาวะออกซิเจนในนํ้า

และดินต่ําลง จนเกิดการเนาเสียของดินและนํ้าในเวลาตอมา ดวยเหตุนี้

เองจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการบําบัดน้ําท้ิงจากแหลงตางๆ ให

อยูในสภาพที่ดีกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน 

สาหรายทะเลขนาดใหญ (Macro algae)  นับเปนพืชน้ํา

ทางเลือกที่นาสนใจอยางยิ่ง  ในการนํามาใชในการบําบัดนํ้าเสีย  ดวย

คุณสมบัติท่ีมีอยูมากมายนานัปการท่ีมีนักวิทยาศาสตรใหความสนใจใน



ประโยชนที่สามารถนํามาใชไดเพราะสาหรายเปนแหลงผลิตกาซ

ออกซิเจนใหกับโลกของเราถึง 70% นอกจากจะสรางอาหารโดยการ

สังเคราะหแสงแลว สาหรายทะเลก็สามารถ สรางอาหารโดยการดูดซึม 

(osmosis) เอาแรธาตุและสิ่งมีประโยชนท้ังหลายโดยตรง มาจากทะเล

ดวย ดังนั้นคุณคาและคุณประโยชนของสาหรายนั้นก็ข้ึนอยูกับคุณภาพ

ของน้ําทะเลเปนสําคัญ  (คัดลอก จากนิตยสารใกลหมอ ปท่ี 21 ฉบับที่ 5 

พฤษภาคม 2540)   

สาหรายที่นํามาศึกษาประสิทธิภาพในการลดปริมาณ
ฟอสเฟตในน้ําทะเล 3 ชนิด ซึ่งได รับความอนุเคราะหจาก สถานี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดตราด และสถานีวิจัยเกาะสีชังฯ คือ  
สาหรายผักกาด (Ulva rigida C.Agardh)  มีลักษณะของทัลลัสบางและ
แผกวางคลายใบผักกาด มีความหนาของเซลล 2 ช้ัน เซลลทั้ง 2 ชั้นจะ
ไมแยกจากกัน  จึงไมเปนทอกลวงเหมือนสาหรายไสไก  แตจะแผเปน
แผ น แบน  ต ร งขอบจ ะ มี ร อยหยั ก  เ ก า ะ ติ ด กั บ พ้ื น โดย ใช ไ ร
ซอยต (rhizoid) ซ่ึงมีลักษณะโปงเปนแผนเกาะกับพ้ืน  พบในแหลงนํ้า
กรอยและทะเล  สาหรายชนิดนี้ สามารถเจริญเติบโตได ดีในบอ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

สาหรายชนิดน้ีเจริญเติบโตงายมากในบรรดาสาหราย
ทะเล สามารถใสในกระชังหรือกะบะพลาสติก ใหถูกแสงแดดรําไร และ
ใหมีการเคลื่อนท่ีของน้ํา โดยใชหัวทรายออกซิเจนหรือแอรลิฟท สาหราย
จะงอกงามเจริญเติบโตเปนแผนใหญสวยงาม ในระยะเวลา 15 
วัน  สาหรายจะโตได 3 เทาตัว  ถาเลี้ยงลงบอ 4 x 7 เมตร  นาน 30 วัน 
จะไดผลผลิตสาหรายถึง 60 กิโลกรัม สาหรายทะเลมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง มีแคลเซียมและไอโอดีนสูงมาก เปนโปรตีนที่สามารถ
ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตวได เปนผักชนิดเดียวที่มีไอโอดีน และมีกาก
ใยชวยในการขับถาย ปองกันมะเร็งลําไสใหญ ริดสีดวงทวารเหมาะ
สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและผูท่ี
ควบคุมน้ําหนักอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปที่ 1  สาหรายผักกาด (Ulva rigida C. Agardh)   
 

             สาหรายผักกาด สามารถใชเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพ (Bio-
indicators) ในแหลงน้ําธรรมชาติไดกลาวคือ หากมีสาหรายชนิดน้ีมาก
ในแหลงน้ําแสดงวา ในแหลงนํ้าดังกลาวมีความอุดมสมบูรณของ
สารอาหารมาก เชน พวกไนโตรเจน และฟอสเฟต ในทางกลับกันหาก
สาหรายลดจํานวนลงก็จะบงชี้ไดวาแหลงนํ้ากําลังประสบปญหาการ
ปนเปอนจนทําใหสาหรายผักกาดทะเลไมสามารถเจริญเติบโตได
ตามปกติ ตัวการที่ทําใหปริมาณสาหรายผักกาดทะเลลดลง สวนใหญก็

เปนเพราะมนุษยเราน่ันแหละท่ีสรางมลภาวะทําใหแหลงน้ํามีการ
ปนเปอนของโลหะหนัก เชน ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม ทองแดง และ
เหล็ก นอกจากน้ีก็เปนผลมาจากน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม การชะ
ลางสารเคมีจากภาคเกษตรจําพวกยาฆาแมลง และสารกําจัดศัตรูพืช 
ตลอดจนคราบน้ํามันจากเรือประมง เปนตน  

สาหรายพวงองุน (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เปน
สาหรายทะเลสีเขียวในสกุล Caulerpa ซ่ึงพบแพรกระจายอยูทั่วไปใน
ทะเลเขตน้ําต้ืนของไทย ทั้งชายทะเลฝงอาวไทย เชน เกาะสมุย, 
เพชรบุรี, สมุทรสาคร,ชลบุรี ฯลฯ ฝงทะเลอันดามัน เชน ภูเก็ต, สตูล, 
ตรัง ฯลฯ ทัลลัส (Thallus) ของสาหรายพวงองุนมีลักษณะนิ่มและ
อวบนํ้า มีสีเขียวสดประกอบไปดวยสโตลอน (Stolon) ที่คืบคลานไปตาม
พ้ืนและสโตลอนแตกแขนงได สวนของแขนงที่ตั้งตรงสูง 1–6 เซนติเมตร 
มักเกิดเดี่ยวๆ ไมคอยแตกแขนงอีกประกอบดวย รามูลัส (Ramulus) 
เล็กๆ ลักษณะกลมเสนผาศูนยกลาง 1.5 – 2.0 มิลลิเมตร มีกานสั้น ๆ 
เรียงกันคลายชอพริกไทย ในธรรมชาติชอบข้ึนอยูตามกองหินและพื้น
ทรายใกลแนวปะการัง (Lewmanomont and Ogawa, 1995) มีการใช
ประโยชนจากสาหรายพวงองุนอยางกวางขวาง ท้ังดานใชเปนอาหาร 
เชน ในภาคใตของประเทศไทยไดมีการนํา สาหรายพวงองุนมาบริโภค
สด ใชเปนผักจ้ิม ในประเทศญี่ปุนนิยมใชสาหรายชนิดนี้บริโภคทั้งในรูป
ผักสลัดสดและสาหรายแหงหมักเกลือและมีแนวโนมความตองการ
บริโภคสาหรายชนิดน้ีสูงข้ึน ดานการแพทยเชน นําสาหรายพวงองุนไป
สกัดเอาสาร Caulerpin และ Caulerpicin ซึ่งเปนสวน ประกอบสําคัญใน
ยาชาและดานการเกษตรเชน การนําสาหรายพวงองุนไปชวยบําบัดน้ํา
ทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปที่ 2  สาหรายพวงองุน (Caulerpa lentillifera J. Agardh) 
 
  
 
 
 
 

   
  
 
 

รูปท่ี 3 สาหรายขอ (Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson), 
 จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจทําวิจัยท่ี
มุงเนนเรื่องการบําบัดน้ําเสียโดยการดูดซับของสาหรายทะเลขนาดใหญ
เพ่ือรวมแกปญหาดังกลาวและริเร่ิมที่จะปลูกฝงเจตคติในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมใหแกเยาวชน ในชุมชนและในฐานะบุคลากรทางการศึกษา ผู
มีหนาท่ีอบรมส่ังสอนเยาวชน เลือกทําการวิจัยเร่ืองนี้เพื่อศึกษาผลการ



นําสาหรายมาใช ในการลดปริมาณฟอสเฟตในน้ํา กอนปลอยลงสูแหลง
นํ้าธรรมชาติ โดยใชหลักธรรมชาติบําบัด เพ่ือนําความรูที่ไดจากการทํา
วิจัยไปปรับใชในการสรางสื่อการเรียนการสอน หมวดวิชาวิทยาศาสตร  
ปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหรวมกันอนุรักษส่ิงแวดลอม และสามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน เพ่ือปองกัน แกไขและเฝาระวัง
ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน  โดยนําความรูท่ีไดรับจากการ
ฝกอบรม  การวิจัยจากสถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิต
เกาะสีชัง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บูรณา
การกับหลักสูตรการเรียนการสอนหมวดวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกระบวนการสอน
เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูเชนเดียวหรือใกลเคียงครูผูวิจัยและกอให
ผูเรียนเกิดจิตสํานึกท่ีดี ในการรวมอนุรักษส่ิงแวดลอมทางน้ํา  โดยใช
ธรรมชาติบําบัดเพ่ือแกไขการขาดแคลนเครื่องมือและสารแคมีในการ
ทดลอง  ใหผูเรียนรูจักประยุกตใชวัสดุธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
 

2. วัสดุอุปกรณและวิธกีาร 
     2.1. การเตรียมสาหราย 

สาหรายผักกาดทะเล สาหรายขอ และสาหรายพวงองุน ไดรับ
ความอนุเคราะหจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด นํามา
ปรับสภาพในบอบําบัดภายในโรงเรือนซึ่งมีหลังคามุงดวยสแลน 
 

     2.2. การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด(Completely Randomized 

Design; CRD) นําน้ําทะเลจากบอบําบัด สถานีวิจัยเกาะสีชังฯ มาใสถัง
ไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 5 ลิตร ใสสาหรายลงในถังๆละ 10 กรัม 
ดําเนินการทดลองในระบบน้ํานิ่งซ่ึงไมมีการเปลี่ยนถายนํ้าตรวจวัด
คุณภาพนํ้าทุก 6 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน โดยใหอากาศตลอดระยะเวลา
การทดลองโดยใชหัวทราย ในโรงเรือนที่ไดรับแสงผานทางหลังคาสแลน 
เพื่อควบคุมอุณหภูมิไมใหมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป แบงการทดลอง
ออกเปน 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซํ้า ดังนี้ 

 
 

ชุดการ
ทดลองที่ 
1 

ชุดควบคุม (น้ําทะเล)+สารละลายฟอสเฟต  
1 ppm 

ชุดการ
ทดลองที่ 
2 

สาหรายขอ 10 กรัม+สารละลายฟอสเฟต 1 ppm 

ชุดการ
ทดลองที่ 
3  

สาหรายผักกาด 10 กรัม+สารละลายฟอสเฟต  
1 ppm 

ชุดการ
ทดลองที่ 
4 

สาหรายพวงองุน 10 กรัม + สารละลายฟอสเฟต  
1 ppm 

  

      
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4 สถานที่และอุปกรณท่ีใชในการทดลอง 
 

2.2 การเกบ็ขอมูล   
- การสังเกตลักษณะทั่วไปของการเปลี่ยนแปลง โดยสังเกต

ดวยสายตาถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในถังไฟเบอรกลาส 
- เก็บขอมูลนํ้าหนักของสาหรายกอนและหลังการทดลองทุก

ชุดการทดลองเพื่อศึกษาอัตราการการเจริญเติบโต ADG (กรัม/วัน) จาก
สูตร 
      อัตราการเจริญเติบโต ADG (กรัม/วัน) = ( W2 – W1 ) 

          t 
เม่ือ W1  = น้ําหนักเมื่อเริ่มเลี้ยง (กรัม) 

            W2  = นํ้าหนักสุดทาย (กรัม) 
              t     = ระยะเวลา (วัน) 
- เก็บขอมูลคุณภาพนํ้าบางประการ เชน อุณหภูมินํ้า ปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายนํ้าความเค็ม และพีเอช โดยวัดในชวงเวลาทุก 6
ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน ในชวงการเก็บตัวอยางน้ํา 

 
     2.3 การเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

เก็บตัวอยางน้ําจากตูทดลองในวันเร่ิมตนกอนใสสาหราย และ
ในชวงเวลา t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13หลังจากใสสาหรายทะเล 
น้ําหนัก  10  กรัม ในน้ําทะเล  5  ลิตร  วัดและเก็บน้ําในชวงเวลา 09.00 
น. , 15.00 น. , 21.00 น. , 03.00 น. ของทุกวันเพื่อนํามาวิเคราะห
ปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) ดวยวิธี Phosphomolybdate (Strickland 
and Parsons, 1972) 

 
 
 
 
 

   
 
 

รูปท่ี 5  การตรวจวัดคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการ 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 6  การตรวจวัดปริมาณฟอสเฟตในหองปฏิบัติการ 

 
 2.4 การคาํนวณประสิทธิภาพในการลดปริมาณฟอสเฟต 

จากการวิเคราะหฟอสเฟตในถังทดลองสามารถคํานวณ
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณฟอสเฟต โดยใชสูตรดังน้ี 

 

ประสิทธิภาพการลดปริมาณฟอสเฟต (%) =  ( Ci – Cf ) x 100  
           Ci 

Ci = ความเขมขนของธาตุอาหารเมือ่เริ่มตนการทดลอง 
Cf = ความเขมขนของธาตุอาหารเมือ่ส้ินสุดการทดลอง 

 

       ผลจากการคํานวณ ถาคาประสิทธิภาพที่คํานวณไดมีคาเปนลบ
แสดงวาไมสามารถปรับปรุงคุณภาพนํ้าไดสาหรายตาย และมีการเนา
เสีย สวนคาที่เปนบวกแสดงวาสาหรายสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดี
ข้ึนไดเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพนํ้ากอนใสสาหราย 
 
      2.5 การคํานวณอัตราการบําบัดสารประกอบฟอสเฟต 

จากการวิเคราะหปริมาณฟอสเฟตในถังทดลองสามารถ
คํานวณอัตราการบําบัดสารประกอบฟอสเฟต โดยใชสูตรดังน้ี 

 

        อัตราการบําบัด (มิลลิกรัม/ลิตร/วัน)    =   Ct – Ct+1 

        เม่ือ        t = วันท่ีคํานวณประสิทธิภาพ 
     Ct = ความเขมขนของธาตุอาหารชวง t (mg/l) 
   Ct+1 = ความเขมขนของธาตุอาหารเม่ือชวง t+1 (mg/l) 

  

        ผลจากการคํานวณ ถาคาอัตราการบําบัดที่คํานวณไดมีคา
เปนลบแสดงวาสาหรายไมสามารถบําบัดคุณภาพนํ้าได สวนคาที่เปน
บวกแสดงวาสาหรายสามารถบําบัดคุณภาพนํ้าใหดีข้ึนได 
 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
   จากการศึกษาความสามารถดูดซับฟอสเฟตของสาหราย

สามารถดูดซับฟอสฟอรัสในรูปของอิออนออโธฟอสเฟตไดดีที่ สุด 

(Lobban,1985) จากรายงานของสมศักดิ์และคณะ (2533) กลาววา 

สาหรายตองการสารอาหารจําพวกแรธาตุไดแก คารบอน ฟอสฟอรัส 

ไนโตรเจน  โปตัสเซียม และแมกนีเซียม จากการศึกษาความสามารถใน

การดูดซับออโธฟอสเฟตพบวา สาหรายท่ีสามารถดูดซับฟอสเฟตไดมาก

ที่ สุดไดแก สาหรายสาหรายผักกาด มีประสิทธิภาพในการดูดซับ

ฟอสเฟตไดรอยละ 20.97 และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 13.464 กรัม

ตอวัน นํ้าหนักเพ่ิมข้ึนหลังการทดลองเฉลี่ย 4.23 กรัม รองลงมาคือ 

สาหรายขอ มีประสิทธิภาพในการดูดซับปริมาณฟอสเฟตไดรอยละ 8.71 

และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย  10.031 กรัมตอวัน น้ําหนักเพ่ิมข้ึน

หลังการหลังการทดลองเฉล่ีย 0.8 กรัม และสาหรายพวงองุน มี

ประสิทธิภาพในการดูดซับปริมาณฟอสเฟตไดรอยละ 8.67 และมีอัตรา

การเจริญเติบโตเฉลี่ย 8.93 กรัมตอวัน น้ําหนักเพ่ิมข้ึนหลังการหลังการ

ทดลองเฉล่ีย 0.3 กรัม  เน่ืองจากสาหรายพวงองุนมีบางสวนตายและเนา

ไป  จึงสามารถชั่งน้ําหนักไดเพียงบางสวนเทานั้น (รูปท่ี 7 และรูปที่ 8)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 7  การดูดซับฟอสเฟตของสาหรายชนิดตาง ๆ 

 

 
รูปท่ี 8  แสดงประสิทธิภาพในการลดปริมาณฟอสเฟตของสาหรายชนิด

ตาง ๆ 
 

 ผูวิจัยไดทําการทดลองเพิ่มเติม โดยเพิ่มปริมาณฟอสเฟตใน
น้ําใหสูงข้ึนเปน 10 ppm ซึ่งโดยปกติทั่วไปปริมาณฟอสเฟตในน้ําทะเล  
จะมีไมเกิน 0.1 mg/l หรือ 5-20 μg/l (สิริและคณะ , 2537) และวิเคราะห
ปริมาณฟอสเฟตทุก 6 ช่ัวโมง พบวา สาหรายพวงองุน สามารถดูดซับ
ปริมาณฟอสเฟตไดดีมากตั้งแตชั่วโมงที่ 1 และความสามารถดูดซับ
นอยลงในชั่วโมงที่ 3 และตายในชั่วโมงที่ 4  สาหรายขอ สามารถดูดซับ
ฟอสเฟตในน้ําไดดีในช่ัวโมงท่ี 1 แตความสามารถลดลงในชั่วโมงที่ 2 
และตายในชั่วโมงที่ 3 สวนสาหรายผักกาด สามารถดูดซับปริมาณ



ฟอสเฟตไดดีตอเน่ือง โดยในช่ัวโมงท่ี 2 สีของสาหรายเขมข้ึน  ชั่วโมงท่ี 
3 ลักษณะใบหนาขึ้น  ช่ัวโมงท่ี 5 มีคราบสีขาวจับโดยรอบ ช่ัวโมงที่ 6 
ใบหนามีสีซีดมากขึ้น หลังจากนั้นนําสาหรายผักกาดไปใสในบออนุบาล  
ในชวงเวลา 12 ช่ัวโมงแรก สาหรายผักกาดเริ่มมีใบเขียวสดขึ้น  
ชวงเวลาที่ 36 ชั่วโมง สาหรายผักกาด มีสภาพปกติสีเขียวสด ความหนา
ของใบเทาเทียมสาหรายผักกาดกอนการทดลอง 
 

สรุปผล 

สาหรายผักกาด มีประสิทธิภาพในการดูดซับฟอสเฟตสูงที่สุด 

เทากับรอยละ 20.97 รองลงมาไดแก สาหรายขอและสาหรายพวงองุน

เทากับรอยละ 8.71และ 8.67 ตามลําดับ  

จากการติดตามผลภายหลังการทดลองพบวา นอกจาก

สาหรายผักกาดจะเปนสาหรายท่ีมีประสิทธิภาพในการสามารถดูดซับ

ปริมาณฟอสเฟตในนํ้าที่สุดแลว หลังจากดูดซับฟอสเฟตในปริมาณมาก

เกินขีดจํากัด ลักษณะของแผนใบสาหรายจะมีความหนาเพิ่มข้ึน และเมื่อ

นํามาพักไวในนํ้าทะเลปกติจะสามารถคืนสภาพของแผนใบบางลงเปน

ปกติได  

นอกจากนี้สาหรายผักกาดยังมีการนําฟอสเฟตมาใชในการ

เจริญเติบโตไดดีกวาสาหรายขอ และสาหรายพวงองุนอีกดวย  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดตัวแปรในการศึกษามากขึ้นเชน เพ่ิมระยะเวลา
ในการศึกษาเพื่อหาคําตอบในการเจริญเติบโตของสาหรายแตละชนิด 
พรอมศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่ทําใหสาหรายมีประสิทธิภาพในการดูดซับ
ฟอสเฟตต่ําลง 

2. การศึกษาประสิทธิภาพของสาหรายผักกาด ควรมีกระบวน 
การศึกษาในหลายๆ สภาวะแวดลอม เชน ศึกษาพฤติกรรมในการ
ปรับตัว เพื่อใหไดขอมูลทางวิชาการของสาหรายที่เหมาะสม ในการใช
สาหรายตัวน้ีในการบําบัด รวมถึงปจจัยที่ทําใหสาหรายสามารถกลับคืนสู
สภาพเดิมได  หากนํามาบําบัดในบอบําบัด 

3. ควรมีการศึกษาสภาวะการบําบัดในสภาวะที่มีแพลงกตอน
พืชหรือพืชน้ําชนิดอื่น เพ่ือศึกษาวาแพลงกตอนพืชหรือพืชน้ําจะมี
บทบาทในการสงเสริมหรือลดทอนประสิทธิภาพในการดูดซับของ
สาหรายหรือไม   

 
กติตกิรรมประกาศ 
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ขอขอบคุณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด ท่ีให
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ขอขอบคุณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิต

เกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ท่ีใหความอนุเคราะหสถานท่ี

ฝกอบรม งานวิจัย  และทีมนักวิจัยใหความรูในการทําวิจัยในคร้ังนี้ 

ขอขอบคุณ คุณเอนก โสภณ  นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ที่ใหความรู 

คําแนะนํา คําปรึกษาดานวิชาการ  แนวคิดที่เปนประโยชน ตรวจสอบ

แกไขในการนําเสนอโครงการวิจัยฯ ตลอดจนรายงานจนมีความสมบูรณ 

ยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณ เจาหนาท่ีสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง และคณะครูท่ีเขา

รวมโครงการครุวิจัย ป 2553 รุนท่ี 4 ทุกทานท่ีชวยเหลือแนะนําและเปน

กําลังใจในการวิจัยในคร้ังน้ี 
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