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บทคัดยอ
สาหรายกามกุง (KamKung) จัดเปนกลุมสาหรายไฟ เปนชื่ อเรียกพื้ นถิ่นของสาหรายไฟชนิด Chara
corallina เปนสาหรายกินไดในจังหวัดกระบี่แตยังไมมีรายงานเกี่ยวกับการเลี้ยงในโรงเรือน ดังนั้นในการศึกษานี้จึง
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปุยมูลไกอัดเม็ดในการเลี้ยงสาหรายแบบปลูกเลี้ยง (การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ)
ตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของสาหรายที่เลี้ยง ไดออกแบบการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) ที่มี 4 ชุดการ
ทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ประกอบดวย 10, 30, 60 และ 100 mg/L ตามลําดับ ทดลองเลี้ยงในกระบะพลาสติกปริมาตรน้ํา
200 ลิตร โดยใชสาหราย 200 มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตร หลังจากการเลี้ยง 6 สัปดาห พบวาน้ําหนักเปยก น้ําหนักแหง
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน (ADG) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) ของสาหรายทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ (p>0.05) สวนความยาวของแทลลัสที่มีความแตกตางกันกันทางสถิติ (p< 0.05) ระดับของปุยมูลไก
อัดเม็ด (10-100 mg/L) ไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลล เอ และแคโรทีนอยดรวมของสาหรายแตในชุดการทดลองที่ 3
(60 mg/L) สาหรายมีสเี ขียวเพิ่มขึ้นมากกวาชุดการทดลองอื่นๆ
คําสําคัญ: สาหรายน้ําจืด การเลี้ยง การเจริญเติบโต สารสี
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ABSTRACT
Kam kung (local name) or brittle wort (Charophytes) is a common name of Chara
corallina. It is an alga which is edible in Krabi province. There has been no report of its
cultivation in a green house. Therefore, the objective of this study was to measure the
effects of pellet chicken manure on growth and quality of the culture. The experiment was
carried out using the planting seed stock method (asexual vegetative reproduction). The
experimental design was Completely Randomized Design (CRD) with 4 treatments and 3
replications, including 10, 30, 60 and 100 mg/L of pellet chicken manure, respectively.
Biomass density of this alga was at 200 mg/L in a 200 liter-plastic tank. After 6 weeks, the
alga in the four treatments showed no significant difference on wet weight, dry weight,
average daily growth and specific growth rate (p>0.05). It was found that the thallus lengths
were significant difference (p< 0.05) . The levels of pellet chicken manure (10-100 mg/L) did
not affect total carotenoid and chlorophyll a. However, the green color of the thalli in
treatment 3 (60 mg/L), was denser than the color of the thalli in other treatments.
Keywords: Freshwater algae; Cultivation; Growth; Pigment

บทนํา
ความนิยมในการบริโภคสาหรายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการสูง รสชาติดี และ
เปนอาหารเพื่อสุขภาพที่คนสวนใหญใหความสําคัญมากขึ้น ซึ่งรูปแบบและการแปรรูปเพื่อการบริโภคสาหราย
แตละชนิดสวนใหญมาจากภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับสาหรายน้ําจืดขนาดใหญที่สามารถนํามาทําเปนอาหาร
ไดมีรายงานมี 3 สกุล ไดแก สาหรายเตา (Spirogyra spp.), สาหรายไก (Cladophora spp.) และสาหราย
ลอน (Nostochopsis spp.) [1] สําหรั บสาหรายกามกุ ง (Chara corallina) เปนชื่อเรี ยกในทองถิ่นของ
ประชาชนที่รับประทานสาหรายชนิดนี้ในจังหวัดกระบี่ จัดอยูในกลุมสาหรายไฟ (Division Charophyta) ใน
วงศ Characeae [2] ซึ่ง เปนสาหรายที่มีรายงานวามีศั กยภาพในการตานอนุมูล อิสระที่ ดี มีส ารพฤกษเคมี
ปริมาณสูงเหมาะสมที่จะนํามาบริโภค [3] ทั้งนีส้ าหรายไฟในวงศนี้มีรายงานพบในประเทศไทย 4 สกุล ไดแก
สกุล Chara, Nitella, Nitellopsis และ Tolypella จัดเปนวัชพืชน้ําทั้งหมด [4] แทลลัสของสาหราย
กามกุงนั้นมีขนาดใหญ มีความยาว 5-50 เซนติเมตร ความยาวของแทลลัสขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่ตางกัน สี
เขียวออนถึง สีเขียวเขม มีโครงสรางสืบพันธุมี การสรางแบบแยกเพศรวมตนหรื อมี โครงสรางสืบพันธุมีการ
สรางแบบแยกเพศตางตน มีโอโอโกเนียมและแอนเทอริเดียมอยูเปนคูภายในเซลลประกอบดวยคลอโรฟลล
เอ และคลอโรฟลลบีและแคโรทีนอยด [5]
สาหรายกินไดในแหลงน้ําธรรมชาติมักถูกเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใชประโยชนไดเพียงบางฤดูกาลเทานั้น
ซึ่ง มักไมเ พี ยงพอต อความตองการของผู บ ริโ ภค ปญ หาสาหร ายในแหลง น้ําธรรมชาติไ ม เพี ย งพอต อความ
ตองการของผูบริโภค ดังนั้นการสงเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหรายเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยทําใหผลผลิต
สาหรายเพิ่มขึ้นและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ แตในปจจุบันยังไมพบการรายงานการเพาะเลี้ยงหรือ
ขยายพันธุส าหรายกามกุงในโรงเรือน โดยในการศึกษาครั้งนี้ ไดเลื อกใช ปุยมูล ไกอัด เม็ดอิ นทรีย เพื่ อใหไ ด
แนวทางในการเลี้ย งสาหรายที่ ไม ใช ปุย เคมี มีค วามปลอดภั ยต อการบริ โภค อย างไรก็ต ามการใชปุ ยมู ลไก
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อัดเม็ดอินทรียยังขาดการรายงานระดับของปุยที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของสาหรายกามกุง
ที่ไดจากการเลี้ยง จึงทําการศึกษาระดับของปุยมูลไกอัดเม็ดตอการเจริญเติบโต ปริมาณรงควัตถุและสีของ
สาหรายกามกุงที่ไดจากการเลี้ยง เพื่อเปนแนวทางในการนําไปประยุ กตใชในการพัฒนาเทคนิ คและวิธีการ
เลี้ยงรูปแบบอื่นๆ ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1.การเตรียมอุปกรณ พันธุสาหรายกามกุง
นํากระบะไฟเบอรกลาสขนาด 200 ลิตร ใชทรายที่ทําความสะอาดมาเติมเพื่อเปนที่ยึดเกาะของ
สาหราย นําพันธุส าหรายกามกุ งจากแหลงน้ํ าธรรมชาติ มาทําความสะอาดและนํ าแชในน้ําสะอาดเพื่อปรั บ
สภาพในโรงเรือนเปนเวลา 4 สัปดาห กอนทําการทดลอง
2. การศึกษาการเลี้ยงสาหรายในโรงเรือน
ออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design; CRD) แบงออกเปน
4 ชุดการทดลอง (treatment) 3 ซ้ํา (replication) ซึ่งมีระดับของปุย 4 ระดับ (4 ชุดการทดลอง) ไดแก 10,
30, 60 และ 100 mg/L โดยชุด การทดลองที่ 1 (10 mg/L) เปนชุดควบคุม (เนื่องจากไดผลการทดลอง
เบื้องตนวาสาหรายสามารถเจริญไดในระดับนี้) โดยใชสาหรายที่มีน้ําหนักเริ่มตนเทากับ 200 มิลลิกรัมตอน้ํา
1 ลิตร สําหรับปุยมูลไกอัดเม็ดอินทรียที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีชื่อทางการคาวา เซฟซอยด (มีสวนประกอบ
ของมูลไก 100 เปอรเซ็นต) การใสปุยมูลไกอัดเม็ดนั้นใชผาขาวบางหอแลวใสตะกราลอยน้ําเพื่อใหปุยกระจาย
ทั่วกระบะและไมตกตะกอนอยูที่มุมใดมุมหนึ่งรวมทั้งเม็ดปุยจะไมไดสัมผัสกับสาหรายที่เลี้ยง มีการเติมน้ําให
อยูในระดับเดิมพรอมกับการเติมปุยสัปดาหละครั้ง ระยะเวลาในการเลี้ยง 6 สัปดาห
3. การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองเลี้ยงสาหรายไดทําการตรวจสอบการเจริญเติบโต ไดแก ความยาวของ
แทลลัส น้ําหนักเปยกและน้ําหนักแหง และวิเคราะหคาการเจริญเติบโตและคุณภาพของสาหรายที่เลี้ยง ดังนี้
3.1 การเจริญ เติบโต โดยศึกษา น้ําหนักเปยก น้ําหนักแหง น้ําหนักที่เ พิ่มขึ้ นตอวั น (average
daily gain; ADG = [ (W2 – W1) / t ] และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; SGR =
[100 ln (N1 / N0) ] / t ตามวิธีการของ Lobban et al. [6]
3.1 ปริมาณรงควัตถุและสีของสาหราย ไดแก ปริมาณคลอโรฟลลเอ โดยดัดแปลงวิธีการจาก
Becker [7] และปริมาณแคโรทีนอยดรวม ไดดัดแปลงวิธีการของ de Quiros & Costa [8] และการวัดสีของ
สาหรายโดยใชเครื่อง Chroma meter (Minolta CR-400) ซึ่งไดทําการสอบเทียบเครื่องวัดสีตามคูมือกอนใช
งานวัด ค าสีเ ป นระบบ CIE; L*a*b* การวิ เคราะห ข อมู ล ทางสถิ ติ โดยทดสอบความแตกต างของคาการ
เจริญเติบโต ปริมาณรงควัตถุ และคาสีของสาหรายดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนดวยวิธี ANOVA ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT (Duncan Multiple
Range Test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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ผลการวิจัย
1.การเจริญเติบโตของสาหราย
1.1 ความยาว น้ําหนักเปยก และน้ําหนักแหง
หลังจากทําการเลี้ยงสาหรายกามกุงเปนเวลา 6 สัปดาหซึ่งสาหรายสามารถเจริญเติบโตไดทุกชุด
การทดลอง จากการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหรายดานความยาวแทลลัสของสาหรายที่เลี้ยง (ภาพที่ 1 ก)
พบวามีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยพบวาชุดการทดลองที่ 4 มีความยาวเฉลี่ย
สูงที่สุด และชุดการทดลองที่ 1 มีคาความยาวเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 26.13±2.76 และ 14.03±0.43 เซนติเมตร
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) สวนน้ํา หนักเปย กและน้ํา หนักแหง ของสาหรายทุกชุด การทดลอง ไมมีค วาม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่ง ชุด การทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย น้ําหนักเปย กและน้ําหนักแหง สูง ที่สุด มี
คาเทากับ 53.37±8.86 และ 2.92±0.84 กรัม ตามลําดับ สวนชุดควบคุม มีคาเฉลี่ยน้ําหนักเปยกและน้ําหนัก
แหงต่ําสุด (ตารางที่ 1)
1.2 น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน (ADG) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR)
คาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของสาหรายกามกุงที่เลี้ยงดวยปุยมูล
ไกอัดเม็ ดที่ ระดั บต างกั นพบวา ทุกชุดการทดลองไมมี ความแตกต างกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งพบว าชุด การ
ทดลองที่ 2 สาหร ายมีน้ําหนักที่ เพิ่มขึ้นตอวันและอัต ราการเจริญ เติบโตจําเพาะของสาหรายสูงที่สุ ด มีค า
เท ากับ 0.34±0.21 กรั ม ตอวั น และ 0.72±0.40 เปอรเ ซ็ นตต อวั น ตามลํ าดับ สวนชุด การทดลองที่ 1
สาหร ายมี น้ํา หนั กที่ เ พิ่ ม ขึ้ นต อวั น และอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจํ า เพาะของสาหร ายต่ํ าที่ สุ ด มี ค าเท ากั บ
0.16±0.09 กรัมตอวันและ 0.46±0.26 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ความยาว น้ําหนักเปยก น้ําหนักแหง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ของสาหรายกามกุงที่เลี้ยงดวยปุยมูลไกอัดเม็ด
ความยาว
น้ําหนักเปยก
น้ําหนักแหง
ชุดการทดลอง
(cm)
(g)
(g)
c
1
14.03±0.43
52.30±4.64
2.04±0.41
ab
2
22.21±5.31
53.37±8.86
2.92±0.84
bc
3
18.74±1.89
51.47±24.04
2.49±1.82
a
4
26.13±2.76
52.24±16.69
2.48±0.39
หมายเหตุ: คาที่แสดงคือคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ยในคอลัมนของที่กํากับดวยตัวอักษรที่
ตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 2 น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน (ADG) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) ของสาหรายกามกุงที่
เลี้ยงดวยปุยมูลไกอัดเม็ด
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ชุดการทดลอง
(g/d)
(%/g)
1
0.16±0.09
0.46±0.26
2
0.34±0.21
0.72±0.40
3
0.30±0.57
0.49±1.07
4
0.32±0.39
0.62±0.76
หมายเหตุ: คาที่แสดงคือคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ยในคอลัมนของที่กํากับดวยตัวอักษรที่
ตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
1. ปริมาณรงควัตถุและสีของสาหราย
หลัง จากการนําตั วอย างสาหรายที่เลี้ ยงเปนเวลา 6 สัป ดาห ทุกชุ ดการทดลองไปวิเคราะหห า
ปริมาณรงควัตถุ 2 กลุมไดแก คลอโรฟลล เอ และแคโรทีนอยดรวม พบวาปริมาณคลอโรฟลล เอ ในสาหรายใน
แตละชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งสาหรายในชุดการทดลองที่ 3 (60 mg/L) มี
ปริมาณสูงที่สุดเทากับ 0.41±0.16 mg/g cell d w สําหรับปริมาณแคโรทีนอยดรวมในสาหรายทุกชุดการ
ทดลองมีป ริมาณไม ความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยชุ ดการทดลองที่ 3 มีปริ มาณสูงที่ สุดเทากั บ
0.66±0.34 mg/g cell dw (ตารางที่ 3)
จากผลของการวัดคาสีของสาหรายที่ไดจากการเลี้ยง (ภาพที่ 1 ข และ ค) พบวา คาความสวาง
(L*) และคาสีแดง (a*) ของทุกชุดการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคาสี
เหลือง (b*) นั้นไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยชุดการทดลองที่ 1 มีคาความ
สวางและคาสีเหลืองสูงที่สุด มีคาเทากับ 38.32±7.06 และ 19.38±3.99 ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ปริมาณรงควัตถุและคาสี (L*, a* และ b*) ของสาหรายกามกุงที่เลี้ยงดวยปุยมูลไกอัดเม็ดที่ระดับ
ตางกัน
ปริมาณรงควัตถุ
สีของสาหราย
ชุดการ
คลอโรฟลลเอ แคโรทีนอยดรวม
ทดลอง
L*
a*
b*
(mg/g dw)
(mg/g dw)
1
0.19±0.16
0.32±0.15
38.32±7.06a -4.89±0.39a 19.38±3.99
2
0.21±0.05
0.38±0.14
31.51±4.23ab -6.29±0.37bc 17.58±2.58
3
0.41±0.16
0.66±0.34
28.89±3.84b -6.75±0.19c 14.99±2.35
4
0.33±0.04
0.61±0.09
29.00±1.77b -5.78±0.37b 14.23±1.54
หมายเหตุ : คาที่แสดงคือ คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) และคาเฉลี่ยในคอลัมนที่กํากับดวยตัวอักษร
ที่ตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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(ข)

(ค)

ภาพที่ 1 การวัดความยาวสาหรายกามกุงหลังจากการเลี้ยง (ก) และการสีของสาหรายกามกุง (ข และ ค)

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ระดั บของปุ ยมู ลไก อัดเม็ ดต อการเจริ ญเติบโตของสาหร ายก ามกุ ง ที่ ได ทํ าการเลี้ ยงเป นระยะเวลา 6
สัปดาห พบวาทุกระดับไมมีผลตอการเจริญเติบโตดานน้ําหนัก ทั้ งนี้อาจเปนเพราะในน้ํามีระดับสารอาหารที่
เพียงพอตอความตองการและมีคุณภาพน้ําที่เหมาะสมทําใหสาหรายดํารงชีวิตอยูได ทั้งนี้มีแนวโนมวาสาหราย
กามกุงมีความตองการระดับสารอาหารเชนเดียวกับสาหรายไก (Cladophora) ซึ่งศิริเพ็ญและคณะ [9] ได
รายงานวาสาหร ายไกสามารถเจริญเติบ โตไดในแหลงน้ําที่มีสารอาหารต่ํ ามากถึง แหลงน้ําที่มีสารอาหารสู ง
ยกเวนดานความยาวของแทลลัสที่เลี้ยงที่ระดับ 100 mg/L มีแนวโนมวาสาหรายเจริญไดดีเนื่องจากในน้ํามี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําหรือออรโธฟอสเฟตสูงที่สุดในชุดการทดลองที่ 4 มีคาเฉลี่ยตลอดการทดลองมี
คาเทากับ 2.9±0.14 mg/L as PO3-4 ซึ่งสอดคลองกับปริมาณของปุยมูลไกอัดเม็ดมากที่สุด รวมทั้งสอดคลอง
กับการรายงานของ Shaw et al. [10] ที่ไดรายงานวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโตของสาหรายหรือพืช
น้ําคือฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําและสารประกอบไนโตรเจนในน้ํา แตอยางไรก็ตามแมวาสาหรายในชุดการทดลอง
ที่ 4 จะมีความยาวของแทลลัสสูงที่สุด แตเมื่อพิจารณาที่น้ําหนักของสาหรายแลวพบวาไมมีความแตกตางกัน
ทั้งนี้เนื่องจากแทลลัสของสาหรายที่ยาวนั้นจะมีความผอมหรือความกวางของเซลลนอย นอกจากนี้จากการสังเกต
พบวาสีน้ําในชุดการทดลองนี้มีสีน้ําตาลมากกวาชุดการทดลองอื่นๆ สงผลใหสาหรายจึงปรับตัวให แทลลัสยืด
ยาวเพื่อหาแสงที่ บริ เวณผิวน้ํ าจึง สง ผลใหแทลลัส ยาวเพิ่ มขึ้น สําหรับ น้ําหนักที่เพิ่ มขึ้นตอวันและอั ตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะของสาหรายมีแนวโนมวาระดับของปุยมูลไกอัดเม็ด 30 mg/L จะมีความเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตที่สุดซึ่งสอดคลองกับคาความโปรงแสงของน้ําที่มีคามากกวาชุดการทดลองที่ 3 และ 4 จึงมีผลให
แสงเพียงพอตอการการสังเคราะหแสงของสาหราย ในสวนของชุดการทดลองที่ 1 ที่เปนชุดควบคุมซึ่งไดใช
ระดั บ ของปุ ย มู ล ไก อัด เม็ ด ระดั บ ต่ํ าที่ สุ ด นั้ นมี ค วามสอดคล องกั บ น้ํ าหนั กที่ เ พิ่ ม ขึ้ นต อ วั น และอั ต ราการ
เจริญเติบโตจําเพาะของสาหรายที่มีคาต่ําที่สุด อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
เฉลี่ ย ของสาหร ายก ามกุ ง ที่ เ ลี้ ย งในครั้ ง นี้ ถื อ ได ว ามี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตที่ ต่ํ า กว า สาหร ายไส ไ ก (Ulva
intestinalis) ที่ ด วยปุ ย เคมี 16-16-16 ในบ อซี เ มนต แ ละถั ง พลาสติ ก ซึ่ ง มี ค า เท ากั บ 33.5±0.70 และ
32.3±1.50 เปอรเซ็นตตอวัน [11]
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ปริมาณรงควัตถุสองกลุมไดแก ปริมาณคลอโรฟล ล เอ และแคโรทีนอยดรวมของสาหรายกามกุง ที่
เลี้ยงพบวาทุกชุดการทดลองมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ สําหรับปริมาณแคโรทีนอยดรวมนั้นถึงแมวาในแตละ
ชุดการทดลองจะมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตอยางไรก็ตามจากขอมูลในตาราง
ที่ 3 ชี้ใหเห็นวาแนวโนมสาหรายมีการผลิตแคโรทีนอยดมากขึ้นตามปริมาณของปุยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
ปริ ม าณออร โ ธฟอสเฟตในน้ํ าจะเพิ่ ม ขึ้ นตามระดั บ ของปุ ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และตรงกั บ รายงานต างๆที่ กล าวว า
ฟอสฟอรัสเปนปจจัยสําคัญตอการผลิตแคโรทีนอยดในสาหราย [10] รวมทั้งในการศึกษาครั้งนี้พบวาชุดการ
ทดลองที่ 4 นอกจากนี้ปริมาณแคโรทีนอยดในระดับที่ใสปุยมู ลไกอัดเม็ดในชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีคา
มากกวาสาหรายกามกุงที่เจริญในธรรมชาติกอนนํามาเลี้ยง ซึ่งมีแคโรทีนอยดรวมมีคากับ 0.408±0.04 mg/g dw
ทั้ ง นี้ มี แ นวโน ม ว า หากต อ งการเลี้ ย งสาหร ายเพื่ อ ผลิ ต แคโรที น อยด จึ ง ควรเพิ่ ม ฟอสเฟตฟอสฟอรั ส ได
เชนเดี ยวกับสาหรายไก [12] นอกจากนี้ยังมี แนวโน มวาหากเพิ่มฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส สามารถยังช วยเพิ่ ม
โปรตีน วิตามินเอ และแคลเซียมได เชนเดียวกับสาหรายไกได [12,13] ซึ่งในอนาคตสามารถศึกษาชนิดของ
ปุยตางๆสําหรับการเลี้ยงสาหรายเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับของสาหรายชนิดนี้ได
ระดั บ ของปุ ยที่ เ หมาะสมตอการขยายพันธุ ข องสาหรายก ามกุ ง จากข อมูล ที่ ไ ดศึ กษาในครั้ งนี้ เมื่ อ
พิจารณาในดานสีของสาหรายที่เลี้ยงพบวาชุดการทดลองที่มีความเขมขนของปุย มูลไกอัดเม็ดต่ํานั้นจะสงผล
ใหแทลลัสของสาหรายจะใหคาสีเหลือง (b*) และคาความสวาง (L*) สูงที่สุดและมีปริมาณคลอโรฟลล เอ
ปริ มาณแคโรที นอยด รวมต่ํ าสุ ด (ตารางที่ 3) ระดั บความเขม ขนของปุ ย มู ลไกอัดเม็ด ที่เ หมาะสมที่สุ ดของ
การศึกษาครั้งนี้ มีแนวโนมวาชุดการทดลองที่ 3 ซึ่งสาหรายมีคาสีเหลืองต่ํา และมีคาสีเขียว (คาสีแดงติดลบ)
มากที่สุดใกลเคียงกับสาหรายกามกุงทีเ่ จริญอยูตามธรรมชาติ ซึ่งอัฏฐพร [5] ไดรายงานวาแทลลัสของสาหราย
กามกุงในธรรมชาติมีสีเขียวออนถึงเขียวแก รวมทั้งชุดการทดลองที่ 3 สาหรายมีคาของปริมาณรงควัตถุทั้ง
ปริมาณของคลอโรฟลล เอ และแคโรทีนอยดสูงที่สุด ซึ่งหากนําบริโภคก็จะสงผลใหมีผลดีตอสุขภาพคือใหฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระเนื่องจากรงควัตถุดังกลาวเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ดี [14] สวนในชุดการทดลองที่ 4 ซึ่งมี
ความเขมขน ของปุ ยสูงสุ ดมีขอดีในด านความยาวของแทลลั ส ซึ่ง อาจจะเปนชุดการทดลองที่เ หมาะตอการ
ขยายพันธุเพื่อตัดสวนบนของแทลลัส (สวนยอด) มารับประทาน (ภาพที่ 1 ก) อยางไรก็ตามเนื่องจากการ
ทดลองครั้ งนี้เปนรายงานครั้งแรกของการขยายพันธุ ของกลุมสาหรายไฟที่กินได ดังนั้นจึ งจําเปนตองมีการ
ทดลองในปุยหลายชนิดเพื่อเปนแนวทางในการหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้จะพบวาชนิดของปุยจะมีผลตอสี
ของสาหรายได เช น แวมารือนี [15] ไดรายงานวาสาหรายไสไก (Ulva intestinalis) ที่ เลี้ยงดวยปุยเคมี ที่
แตกตางกันสงผลใหคาสีของสาหรายแตกตางกัน ซึ่งสาหรายหรือพืชน้ําแตละชนิดตองการปุยสูตรตางๆกัน
เช น ไข น้ํ า ที่ เ ลี้ ย งด ว ยปุ ย สู ต ร 16-16-16 มี ก ารเติ บ โตดี ที่ สุ ด [16] สาหร า ยคาบอมบ า (Cabomba
caroliniana) ที่ เ ลี้ ย งด ว ยปุ ย สู ต ร 25-5-5 การเจริ ญ เติ บ โตดี ที่ สุ ด [17] รวมทั้ ง สาหร า ยไส ไ ก (U.
intestinalis) สามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุดในน้ําที่มีอัตราสวนไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส เทากับ 600:60 (Fong
et al., 2004 อางตาม ชนัดดา และคณะ [18] ทั้งนี้ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถเปนขอมูลเบื้องตนใน
การเพาะเลี้ย งสาหรายกามกุ งเพื่ อการประโยชน ในดานตางๆแลว ยั งจะเป นการชวยอนุ รักษสายพั นธุ ของ
สาหรายชนิดนี้ที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสูญพันธุในปจจุบัน
จากการศึกษาผลของการใชปุยมูลไกอัดเม็ดตางกัน 4 ระดับ มีแนวโนมวาระดับความที่เหมาะสมของ
ปุยมูลไก อัดเม็ด 60 mg/L มี ความเหมาะสมตอการเลี้ยงสาหรายก ามกุงมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากคาการ
เจริญเติบโต ปริม าณรงควัตถุ และสี ในสาหรายก ามกุง เนื่องจากการทดลองเลี้ยงสาหรายกามกุงครั้ งนี้เป น
การศึกษาในโรงเรือนที่สามารถควบคุมปจจัยสภาพแวดลอมได เชน แสง อุณหภูมิ ซึ่งสาหรายสามารถดังนั้น
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ควรมีการพัฒนาการเลี้ยงในภาคสนาม เชน การเลี้ยงในกระชังหรือในบอดิน เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการ
เลี้ยงเชิงพาณิชยตอไป
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