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บทคัดยอ 

ศึกษาความหลากชนิดและการกระจายของสาหรายที่พบ
ในบริเวณแนวน้ําทิ้งหาดทาวังและหาดทาลางของเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี  โดยทําการวัดความยาวหาดแลวกําหนดแนวสํารวจ สุมเก็บ
ตัวอยางทุกระยะ 10 เมตร ตามแนวสํารวจดวยกรอบตารางสี่เหลี่ยม
นับตัวอยาง (Quadrat) ขนาด 0.50X0.50 ตารางเมตร วางสุม 3 คร้ัง 
และวัดคาความลาดชัน ความเค็ม อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดางและ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า และเก็บตัวอยางน้ําเพื่อนํามา
วิเคราะหปริมาณไนเตรทในหองปฏิบัติการ โดยการสํารวจครั้งน้ี พบ
สาหรายทั้งหมด 10 สกุล 17 ชนิด จัดเปนสาหรายสีเขียว (Division 
Chlorophyta) 7 ชนิด สาหรายสีแดง (Division Rhodophyta) 5 
ชนิด สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Division Cyanophyta) 3 ชนิดและ
สาหรายสีนํ้าตาล (Division Pheophyta) 2 ชนิด ซ่ึงพบสาหรายเห็ด
หูหนู (Padina sp.) มีเปอรเซนตการครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด 
รองลงมา ไดแก สาหรายชอกานเข็ม (Amphiroa sp.) สาหรายที่พบ
บนหาดมีความสัมพันธกับคาความชัน โดยสวนมากจะพบกระจาย
ตัวอยูในชวงที่มีคาความลาดชันต่ํา จากคาพารามิเตอรที่ตรวจวัดไม
สามารถระบุชนิดสาหรายที่สามารถใชเปนเกณฑบอกระดับคุณภาพ
นํ้าได แตเม่ือนําสาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) ไปทดสอบ
ความสามารถในการดูดซับไนเตรทเปรียบเทียบกับสาหรายสีเขียว 
ไดแก สาหรายพวงองุน Caulerpa lentillifera โดยเลี้ยงในถัง
พลาสติกที่มีนํ้าทะเลเติมโพแทสเซียมไนเตรต (KNO3) ในอัตราสวน 
2.5 mg/L ปริมาตร 5,000 มิลลิลิตร เปนเวลา 72 ชั่วโมง ผล
การศึกษาพบวาอัตราการดูดซับไนเตรทของสาหรายทั้งสองแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 

คําสําคัญ:  สาหราย, ความหลากชนิด, ไนเตรท 
 

1. บทนํา  

ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพมีความเจริญกาวหนา
มากขึ้น ทําใหมีการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตอยางกวางขวาง โดย
สามารถนําสิ่งมีชีวิตมาใชงานโดยตรง จนรวมไปถึงการดัดแปลง
พันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต สาหรายเปนอีกกลุมส่ิงมีชีวิตหน่ึงที่ถูก
นํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง ปจจุบันมีการนําสาหรายมาใช
ประโยชนดานอาหาร การลี้ยงปศุสัตว ผลิตวัสดุพอลิเมอร วุน มีการ
วิจัยเพื่อใชในการรักษาโรค อาทิเชน ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
สาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) ในการยับยั้งการหลั่งของกรดใน

กระเพาะอาหารและใชเปนสารแอนติออกซิแดนซ ผลิตสารตานไวรัส 
การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลและโดยเฉพาะการนําสาหรายมาใช
ประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม [4] อีกทั้งยังมี
การศึกษาเพื่อนําสาหรายมาใชประโยชนเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียมา
นานพอสมควร [2-5] รวมทั้งมีการศึกษาเพื่อนําสาหรายที่ไดจากการ
บําบัดนํ้าทิ้งไปใชประโยชนอื่นๆ ตอไปดวย อยางไรก็ตาม การนํา
สาหรายที่เหมาะสมมาใชประโยชนน้ัน อาจจะตองคัดเลือกจาก
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ดังน้ัน การศึกษาความหลากหลาย
ทางดานจํานวนและชนิดพันธุเก็บไวเปนฐานขอมูลจึงมีความจําเปน
เปนอยางยิ่ง เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเรียนรูและใชประโยชน
จากสาหรายไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ความเฉพาะตอพื้นที่หรือปจจัย
ทางกายภาพบางประการของสาหรายยังสามารถใชเปนตัวชี้วัด
คุณภาพของแหลงนํ้าหรือสภาพแวดลอมโดยรอบที่พบสาหรายชนิด
น้ันได  

เกาะสีชังเปนเกาะขนาดใหญอยูในอาวไทยหางจากฝง
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ฝงตะวันออก
ของเกาะเปนชุมชนและมีกิจกรรมของมนุษยหลายๆ ดาน เชน การ
ขนถายสินคา การเดินเรือ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ชายฝง นอกจากนี้ยังมีการปลอยนํ้าทิ้งจากแหลงอาศัยโดยไมผาน
การบําบัด ทําใหเกิดมลพิษในบริเวณโดยรอบ แตก็สามารถพบ
สาหรายไดในบริเวณแหลงมลพิษ ทั้งน้ีเพราะน้ําทิ้งหรือแหลงมลพิษ
น้ันมีสารอาหารหรือแรธาตุที่เปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของ
สาหราย โดยเฉพาะน้ําทิ้งที่มาจากครัวเรือนและการเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้าจะมีสารอาหารกลุมฟอสเฟตและไนเตรทปนอยู ซ่ึงสารเหลานี้มี
ประโยชนตอกระบวนการสังเคราะหดวยแสง และการเจริญเติบโต
ของสาหราย ทําใหมีสาหรายเจริญเติบโตกันหนาแนนในบริเวณที่
เปนจุดปลอยนํ้าทิ้งได  

การศึกษาในครั้ง น้ี จึงเปนการศึกษาในเบื้องตนเพื่อ
รายงานขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญที่พบ
บริเวณหาดทาวังและหาดทาลาง ซ่ึงเปนบริเวณที่มีการปลอยนํ้าทิ้ง
จากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและน้ําทิ้งจากครัวเรือน จึงอาจทําใหมี
โอกาสพบสาหรายที่ มีความสามารถในการดูดซับไนเตรทและ
ฟอสเฟตในปริมาณสูงได ซ่ึงจะสามารถนําไปใชประโยชนในการ
บําบัดนํ้าทิ้งจากครัวเรือนหรือจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็มตอไปใน
อนาคต 

 

 



  
   
 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    

2.1 สาหราย เครื่องมือและสารเคมีที่ใชในการทดลอง  

สาหรายพวงองุน (Caulerpa lentillifera J. Agardh) 
ไดรับความอนุเคราะหจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จ. ตราด อุปกรณ
สํารวจชายหาดและเครื่องมือตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในาคสนาม 
อุปกรณ สารเคมีและหองปฏิบัติการในการวิเคราะหคุณภาพน้ําไดรับ
การสนับสนุนจากสถาบันวิ จัยทรัพยากรทางน้ํา  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

2.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของชายหาดและคุณภาพน้ํา 

ดําเนินการสํารวจบริเวณชายหาดที่เปนแหลงระบายน้ํา
ทิ้งของเกาะสีชัง 2 แหง คือ หาดทาลางและหาดทาวัง ในชวงเวลาที่
ระดับนํ้าลงต่ําสุด วัดความยาวหาด เพื่อกําหนดแนวการสํารวจเปน
เสนตรง (line transect) จากแนวระดับนํ้าข้ึนสูงสุดไปจนถึงแนว
ระดับนํ้าลงต่ําสุด  

วัดความลาดชันโดยใชไมแสดงระดับ (2 เมตร) ตั้งตรง
วางหางกัน 10 เมตร ตามแนวการสํารวจ เล็งระดับสายตาจากไม
แสดงระดับอันแรกตามแนวเสนขอบฟาไปยังไมแสดงระดับอันที่ 2 
บันทึกคาจากไมแสดงระดับทั้ง 2 ทําเชนเดียวกันทุก 10 เมตร จนสุด
แนวการสํารวจ แลวคํานวณหาคาความชันดังน้ี 

  คาความชัน = ระดับความสงูจุดที่2 (m)– ระดับความสูงจุดที่1(m) 

     ระยะหางไมแสดงระดับ (m) 

ตรวจวัดอุณหภูมินํ้าทะเลลึก 10 cm บริเวณปลายแนว
การสํ ารวจด วย เทอร โม มิ เตอร  วัดความเค็มด วย  Refracto 
salinometer ตรวจวัดคาความเปนกรด-เบส ดวย pH meter และ
ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําดวย DO meter  

2.3 วิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําตัวอยาง 

เก็บตัวอยางน้ําทะเลจากปลายแนวการสํารวจลงในขวด
เก็บตัวอยาง นํามาวิเคราะหหาปริมาณไนเตรทในหองปฏิบัติการ
ดวยวิธี Cadmium Reduction Colourimetric method (Sttrickland 
and Parsons,1972) [13] 

2.4 ศึกษาความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญ 

สุมตัวอยางดวยวิธีวางกรอบตารางสี่เหลี่ยมนับตัวอยาง 
(Quadrat) ขนาด 0.5x0.5 ตารางเมตร ที่แบงเปน 100 ชองสุมนับ
จํานวนสาหรายในแนวการสํารวจจํานวน 3 กรอบทุกระยะ 10 เมตร 
เพื่อหาจํานวนและชนิดของสาหราย (Percent cover) เลือกเก็บ
ตัวอยางที่สมบูรณ มีครบทุกสวน แยกใสถุงหรือขวดพลาสติกและใส
ปายใหชัดเจน [1] นําสาหรายตัวอยางมาตรวจสอบและจัดจําแนก
ชนิดภายใตกลองจุลทรรศน  

2.5 ศึกษาการดูดซับไนเตรทของสาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) 

ศึกษาเปรียบเทียบการดูดซับไนเตรทของสาหรายเห็ดหู
หนู (Padina sp.) กับสาหรายพวงองุน (Caulerpa lentillifera J. 
Agardh) โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely 
randomized design) นําสาหรายที่ผานการผึ่งใหสะเด็ดนํ้านาน 3 
นาที ปริมาณ  5.0 กรัม เลี้ยงในถังพลาสติกที่ มี นํ้าทะเลเติม 

โพแทสเซียมไนเตรต (KNO3) ในอัตราสวน 2.5 mg/L  ปริมาตร 
5,000 mL เปนเวลา 72 ชั่วโมง [8, 11-12] ตรวจวัดปริมาณ 
ไนเตรทกอนและหลังเ ร่ิมการศึกษาทดลองดวยวิธี Cadmium 
Reduction Colourimetric method (Sttrickland and 
Parsons,1972) [13] และตรวจวัดอุณหภูมิ ความเค็ม คาความเปน
กรด -เบสและปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําทุก 24 ชั่วโมง 
วิเคราะหขอมูลดวยวิธี one-way ANOVA ดวยโปรแกรม SPSS 
version 15.0  
 

3. ผลการทดลอง  

3.1 ลักษณะทางกายภาพของชายหาด 

 จากการสํารวจลักษณะทางกายภาพของหาดที่เปนแหลง
ระบายน้ําทิ้งบนเกาะสีชัง พบวา ทั้งหาดทาลางและหาดทาวังมีพื้นที่
สวนใหญเปนหาดหิน พบหาดทรายชวงแคบๆ ในตอนบนของหาด 
(รูปที่ 1) 

     
   ก.    ข. 

รูปที่ 1 ลักษณะทั่วไปของหาดทาลาง (ก.) และหาดทาวัง (ข.) 

หาดทาวังมีความยาวและความกวางของหาดมากกวา
หาดทาลาง แตคาความลาดชันเฉลี่ยของหาดทาวัง (0.054) นอยกวา
หาดทาลาง (0.071) ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ความชันเฉลี่ยของหาดทาวัง (TW) และหาดทาลาง (TL) ตาม

แนวสํารวจ(line transect) ที่ระยะตางๆ 

3.2 คุณภาพน้ําทะเลและปริมาณไนเตรท 

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําบางประการ (ตารางที่ 1) 
พบวา นํ้าทะเลทั้งสองบริเวณอยูในเกณฑมาตรฐาน [7]โดยบริเวณ
หาดทาวังมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําสูงกวาหาดทาลาง และมี
ปริมาณไนเตรทนอยกวา ซ่ึงอาจเปนผลมาจากกิจกรรมที่แตกตางกัน 
และบริเวณหาดทาลางเปนแหลงชุมชนที่ระบายนํ้าทิ้งสูทะเลโดยตรง  

 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลบางประการจากบริเวณ
แหลงนํ้าทิ้งหาดทาวังและหาดทาลาง 

พารามิเตอร หาดทาวัง หาดทาลาง 

Salinity (psu) 32 32 



  
   

DO 5.67 4.72 
pH 8.24 7.98 
Temp. (oC) 33.6 31 
NO3 (mg-N/L) 0.027 0.043 

 

3.3 ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญ 

จากการศึกษาความหลากหลายของสาหรายทะเลที่พบ
บริเวณชายหาดทั้งสองแหงในระหวางวันที่ 6 – 8 เมษายน 2553 
พบสาหรายทะเลทั้งส้ิน 4 ดิวิชั่น 10 สกุล 17 ชนิด จัดเปนสาหรายสี
เขียว (Division Chlorophyta) 7 ชนิด (รูปที่ 3 ก.-ข.) สาหรายสีแดง 
(Division Rhodophyta) 5 ชนิด (รูปที่ 3 ง-ฉ) สาหรายสีเขียวแกมน้ํา
เงิน (Division Cyanophyta) 3 ชนิด (รูปที่ 3 ซ) และสาหรายสี
นํ้าตาล (Division Pheophyta) 2 ชนิด (รูปที่ 3 ค,ช) เม่ือ
เปรียบเทียบจํานวนชนิดของสาหรายที่พบทั้งสองบริเวณพบวา 
บริเวณหาดทาวังมีความหลากหลายสูงกวาหาดทาลาง โดยพบ
สาหรายทั้งหมด 16 ชนิด และบริเวณหาดทาลางพบสาหรายทั้งหมด 
4 ชนิด สวนใหญเปนสาหรายชนิดเดียวกับที่พบบริเวณหาดทาวัง 
โดยสาหรายที่พบเฉพาะในบริเวณหาดทาลาง คือ สาหรายกามปู 
(Dictyota sp.)(รูปที่ 3 ช) และไมพบสาหรายสีเขียวในแนวสํารวจเลย 
สวนสาหรายที่พบมากที่สุดทั้งสองบริเวณ คือ สาหรายเห็ดหูหนู 
(Padina sp.) (รูปที่ 3 ค.) และพบสาหรายชอกานเข็ม (Amphiroa 
sp.) ในปริมาณรองลงมา (รูปที่ 3 ง.) 

 

    
       ก.    ข. 

     
       ค.    ง. 

     
      จ.   ฉ. 

    
      ช    ซ 

รูปที่ 3 ภาพสาหรายทะเลบางชนิดที่พบในแนวสํารวจ  

ก) Cladophora sp. 1    ข) Cladophora sp. 2 

ค) Padina sp.  ง) Amphiroa sp. จ) Ceramium sp.  

ฉ) Herposiphonia sp.  ช) Dictyota sp. ซ) Spirogyra sp. 

จากขอมูลการครอบคลุมพื้นที่ของสาหรายตามระยะทาง
ในแนวการสํารวจเปรียบเทียบกับระดับความลาดชัน (รูปที่ 4) พบวา 
สาหรายที่พบสวนมากอยูในบริเวณที่มีความลาดชันต่ํา และอยูใน
ระดับที่ นํ้าข้ึนลงปานกลาง ซ่ึงทําใหพบสาหรายปริมาณมากทั้ง
จํานวนชนิดและเปอรเซ็นตการครอบครองพื้นที่ในชวงระยะ 20 – 40 
เมตรจากแนวระดับนํ้าข้ึนสูงสุด สวนสาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) 
ที่เปนชนิดเดนน้ัน จะสามารถพบครอบคลุมพื้นที่ไดตั้งแตระยะ 10 
เมตรจากแนวระดับนํ้าข้ึนสูงสุด  
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ข) 

รูปที่  4  เปอร เ ซ็นตครอบคลุมพื้ นที่ ของสาหร ายชนิดต างๆ 
เปรียบเทียบกับระดับความลาดชันหาดทาวัง (ก)  และหาด
ทาลาง (ข) 

 

จากขอมูลดังกลาวแสดงวา สาหรายเห็ดหูหนู (Padina 
sp.) มีชวงความทนตอสภาพแวดลอมสูงและเจริญอยูในบริเวณที่เปน
แหลงนํ้าทิ้งไดดี ซ่ึงอาจมีศักยภาพในการดูดซับและกําจัดสารในกลุม
ของเสียไนโตรเจนจากแหลงนํ้าทิ้งได   

3.4 ความสามารถในการดูดซับไนเตรทของสาหรายเห็ดหูหนู 
(Padina sp.) และสาหรายพวงองุน(Caulerpa lentillifera J. Agardh) 

หลังทดลองเลี้ยงสาหรายทั้ง 2 ชนิดในน้ําทะเลที่เติม
โพแทสเซียมไนเตรต (KNO3) ในอัตราสวนความเขมขนของ KNO3 
2.5 mg ตอนํ้าทะเล 1 ลิตร เปนเวลา 72 ชั่วโมง ผลการตรวจ
วิเคราะหปริมาณออกซิเจนหลังการทดลอง ปริมาณนํ้าหนักที่เพิ่มข้ึน 
และปริมาณไนเตรทที่ลดลง แสดงดังตารางที่ 2   

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคาทางสถิติของปริมาณออกซิเจน นํ้าหนัก
ที่เพิ่มข้ึนและปริมาณไนเตรทที่ลดลง 



  
   

  Control Caulerpa sp. Padina sp. 

คา DO 5.18±0.05
a
 5.55±0.11

 b
 5.48±0.06

 b
 

นํ้าหนักที่
เพิ่มข้ึน (g) 

0.00±0.00
 a

 1.57±0.20
 b

 0.73±0.43
 ab

 

 NO3 ที่ลดลง 

(mg-N/L) 
0.094±0.06

 a
 0.323±0.01

 b
 0.327±0.02

 b
 

 * a,b อักษรแตกตางกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

** แสดงขอมูลในรูปแบบ Mean ± S.E. 

  

จากตารางแสดงว า  สาหร ายพวงองุ น  (Caulerpa 
lentillifera J. Agardh) และสาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) มี
ความสามารถในการดูดซับสารประกอบไนเตรทจากน้ําทะเลไดไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และพบวา สาหรายพวง
องุน (Caulerpa lentillifera J. Agardh) มีนํ้าหนักที่เพิ่มข้ึนมากกวา
สาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
 

4. สรุป และอภิปรายผล    

จากผลการสํารวจความหลากหลายของสาหรายทะเลที่
พบบริเวณหาดทาวังและหาดทาลาง พบสาหรายทะเลทั้งหมด 4  
ดิวิชั่น 10 สกุล 17 ชนิด ซ่ึงพบนอยกวาป 2546 พบสาหรายทะเลที่
บริเวณเกาะสีชังทั้งหมด 4 ดิวิชั่น 28 สกุล 36 ชนิด โดยกลุมที่พบ
จํานวนชนิดมากที่สุด คือ กลุมสาหรายสีแดง [10] เม่ือเปรียบเทียบ
ในแหลงสํารวจเดียวกันที่บริเวณหาดทาวัง พบวา ในการสํารวจครั้ง
น้ีพบสาหรายสีเขียวสกุล Cladophora sp. มากกวาที่มีรายงานไว 
อยางไรก็ตามในการสํารวจทั้งบริเวณชายหาดและบริเวณชายฝงนํ้า
ตื้น ทั้งหมด 4 บริเวณ และสํารวจในชวงเดือนเมษายน–สิงหาคม 
2546 ประกอบกับมีบริเวณสํารวจมากกวาจึงทําใหพบทั้งปริมาณ 
และจํานวนชนิดของสาหรายทะเลมากกวาการสํารวจในครั้งน้ี [10] 
หากมีการสํารวจความหลากหลายของสาหรายควบคูไปกับการ
ติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําจะสามารถนําขอมูลไปประยุกตเพื่อการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไดตอไป [9] แตจากการศึกษาความ
หลากหลายรวมกับการตรวจวัดคุณภาพน้ําบางประการในครั้งน้ี ยัง
ไมสามารถระบุชนิดของสาหรายที่เปนตัวชี้วัดคุณภาพน้ําไดอยาง
แนนอน แตจากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเลบางประการแลว
นําคาไปตรวจเทียบกับมาตรฐานน้ําทะเลจากสํานักจัดการคุณภาพ
นํ้ากรมควบคุมมลพิษ [7] พบวา คาพารามิเตอรสวนใหญที่ตรวจวัด
อยูในเกณฑมาตรฐานของคุณภาพน้ําทะเลทุกประเภท ยกเวน
ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจนที่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําประเภทที่ 1 
(คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ) ทั้งในบริเวณ
หาดทาวังและหาดทาลาง 

สาหรายทะเลที่อยูในแหลงนํ้าจึงทําใหมีโอกาสดูดซับ
สารเคมีตางๆ ในแหลงนํ้าโดยเฉพาะสารเคมีที่เปนธาตุอาหารสําคัญ
ของสาหรายไปได [2] ดังน้ัน สาหรายที่พบมากในปริเวณแหลงนํ้าทิ้ง
จึงนาจะสามารถทนตอสภาพแวดลอมและสามารถดูดซับธาตุอาหาร
ที่มีอยูในนํ้าทิ้งมาใชในการเจริญเติบโตได การศึกษาในครั้งน้ีทําการ

สํารวจสาหรายทะเลในบริเวณแหลงนํ้าทิ้งจากครัวเรือน (บริเวณ 
หาดทาลาง) และแหลงนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (บริเวณหาด
ทาวัง) พบวา สาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) มีการเจริญเติบโตและ
มีเปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่มากกวาสาหรายทะเลชนิดอื่นๆ ซ่ึงเปน
ผลจากลักษณะการดํารงชีวิตของสาหรายรวมกับ ความลาดชันของ
พื้นที่ ความแรงของคลื่นลมและระดับนํ้าเขามาเกี่ยวของ [1, 6]  แต
การที่สาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) สามารถเจริญอยูในสภาพที่
เปนแหลงนํ้าทิ้งได แสดงใหเห็นวาสาหรายชนิดน้ีมีความสามารถทน
ตอสภาพนํ้าทิ้งไดในระดับหน่ึง จึงเปนที่นาสนใจนํามาทดสอบ
ความสามารถในการดูดซับไนเตรท 

จากการศึกษาความสามารถในการดูดซับไนเตรทของ
สาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) เทียบกับสาหรายพวงองุน
(Caulerpa lentillifera J. Agardh) พบวา การดูดซับไนเตรทของ
สาหรายทั้งคูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงแสดงวา 
สามารถนําสาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) ไปดูดซับไนเตรทในน้ํา
ทิ้งจากแหลงตางๆ ไดเชนเดียวกับที่มีการศึกษาในสาหรายสีเขียว 
ไดแก  Ulva sp., Caulerpa sp., Enteromorpha sp. และ 
Cladophora sp. [2, 8] สาหรายสีแดง ไดแก Glacilaria sp. เห็ดหู
หนู (Padina sp.) และ Laurencia sp. [3, 8] อยางไรก็ตาม หากมี
การนําสาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) ไปใชประโยชนในทางปฏิบัติ
จริงจะตองมีการศึกษาตอในเร่ืองอัตราการดูดซับไนเตรท และความ
เขมขนของสารประกอบไนเตรทที่สาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) 
สามารถดูดซับได รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเพื่อใชในการบําบัดนํ้าเสีย
ดวย เน่ืองจากการเก็บสาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.) มาใช
ประโยชนอาจทําใหสวนทัลลัสฉีกขาด ทําใหประสิทธิภาพในการ
บําบัดนํ้าเสียลดลง หรืออาจทําใหสาหรายตายและเนาเสียในระบบ
บําบัดนํ้าทิ้งได ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหคาคุณภาพน้ําบางประการสูง
เกินไป 
 

5. ขอเสนอแนะ  

1. ศึกษาอัตราการดูดซับไนเตรทในชวงระยะเวลาตางๆ 
เปรียบเทียบกับสาหรายประเภทอื่นๆ 

2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญและการดูดซับ
สารเคมีตางๆ 

3. ศึกษาและพัฒนาการใชประโยชนดานตางๆ จาก
สาหรายเห็ดหูหนู (Padina sp.)  

4. ควรกําหนดแนวการสํารวจในแตละบริเวณใหใกลเคียง
กัน เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลกันไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
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คุณสมภพ รุงสุภาและคุณณิชยา ประดิษฐทรัพย นักวิจัยพี่เลี้ยงที่
ถายทอดเทคนิคปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทักษะและความรู
ดานอนุกรมวิธาน ตลอดจนคอยชวยเหลือประสานงานดานตางๆ 
และขอขอบคุณเพื่อนครูรวมโครงการครุวิจัย บุคลากรทุกทานใน
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