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บทคัดย่อ
สาหร่ายทะเลสีน้าตาลสกุล Sargassum ในประเทศไทยนับว่าเป็นสาหร่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีการ
แพร่กระจายทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จึงมีความสาคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อสาหร่าย Sargassum oligocystum จากต้นอ่อนเพื่อชักนาให้เกิดยอดจานวนมาก โดยใช้อาหารเลี้ยง
พรรณไม้น้า Plant Nutrition+ liquid (Tropica® AQUACARE, www.tropica.com) ทีค่ วามเค็ม 25, 30
และ 35 psu ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine (BA), 2,4Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) และ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ระดับความเข้มข้น 0, 1,
5, 10 และ 15 µM การทดลองละ 4 ซ้า ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 25 ºc ความเข้มแสง 85 µmol photons
m-2s-1 โดยให้แสง 12 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากเพาะเลี้ยง 10 สัปดาห์ ผลการวิเคราะห์ Chi-square test พบว่า
ความเค็มและสารควบคุมการเจริญเติบโตมีผลต่อการเกิดยอดอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยง
ในอาหารความเค็ม 35 psu ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต BA 10-15 µM และ 2,4-D 1-5 µM สามารถ
ชักนาให้เกิดยอดได้ดีกว่าความเค็ม 25 และ 30 psu
การเพาะเลี้ยงแผ่นใบขนาดกว้าง 3-5 mm เพาะเลี้ยงทีค่ วามเค็ม 35 psu ร่วมกับสารควบคุมการ
เจริญเติบโต BA, 2,4-D และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ หลังจากเพาะเลี้ยง 12 สัปดาห์ ผลการ
วิเคราะห์ Two-way ANOVA พบว่าชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตมีผลต่อการชักนาให้เกิดยอดอย่างมี
นัยสาคัญ (P<0.05) BA และ NAA สามารถชักนาให้เกิดยอดได้ดีกว่า 2,4-D สาหรับอาหารเพาะเลี้ยงที่
ประกอบด้วย BA ร่วมกับ NAA สามารถชักนาให้เกิดยอดได้ดีกว่า BA ร่วมกับ 2,4-D
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสกุล Sargassum นอกห้องปฏิบัติการ ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงด้วยน้าทะเลมีการ
เจริญเติบโตจาเพาะสูงกว่าต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงด้วยน้าทะเลร่วมกับปุ๋ยยูเรีย 4 gm-3 มีการเจริญเติบโตจาเพาะ
สูงสุด 2.68±0.17 % day-1 ในวันที่ 14 ของการเพาะเลี้ยง

ฃ

Abstract
Sargassum C. Agardh (Sargassaceae, Fucales), a very large brown algal genus in Thai
waters, is widely distributed in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. Sargassum bed
play an important role in marine coastal ecosystems. Multiple shoots of Sargassum
oligocystum were induced from young thalli on Plant Nutrition+ liquid (Tropica® AQUACARE,
www.tropica.com) supplemented with salinity in concentrations of 25, 30 and 35 psu. Plant
growth regulators were 6-Benzylaminopurine (BA), 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)
and 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) in concentrations of 0, 1, 5, 10 and 15 µM.
Their cultures were done under following conditions: 25 °C in temperature, 85 µmol photons
m-2s-1 in irradiance, 12h:12h (L:D) in photoperiod. Each treatment was tested with four
replicates, and statistical analyses were performed using chi-square tests. After culturing in
different media for 10 weeks, the results indicated that the shoots formation are significantly
different among salinities and plant growth regulators (P<0.05). Effects of salinity at 35 psu
and plant growth regulators: BA 10-15 µM and 2,4-D 1-5 µM stimulated the shoot formation
more than cultured at 25 and 30 psu.
Multiple shoots were induced from young leaves 3-5 mm wide with salinity in
concentration 35 psu. Plant growth regulators were BA, 2,4-D and NAA in various
concentrations. The statistical analyses were performed using Two-way ANOVA tests. After
culturing in different media for 12 weeks, the results indicated that the shoots formation are
significantly different among plant growth regulators (P<0.05). Effects of BA, NAA and
BA+NAA stimulated the shoot formation more than cultured at 2,4-D and/or BA+2,4-D.
The growth rate of the seedlings cultivated in the nursery with seawater was
clearly greater than seawater mixed with urea fertilizer 4 gm-3. The maximum growth rate
(2.68±0.17 % day-1) obtained from cultivated with seawater at 14th day of the culture period.
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 สารควบคุมการเจริญเติบโตที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ในการศึกษา
การชักนาให้เกิดยอด
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์และวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้า
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 ต้นพันธุ์สาหร่าย; (a) Sargassum aquifolium, (b) Sargassum oligocystum
ภาพที่ 2 สถานที่เก็บต้นพันธุ์สาหร่าย; (a) หาดนางรอง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,
(b) อ่าวทองหลาง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพที่ 3 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย S. oligocystum; (a) เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
ต้นอ่อนสาหร่าย 3 เดือน, (b) เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการต้นอ่อนสาหร่าย
4 เดือน, (c) เพาะเลี้ยงนอกห้องปฏิบัติการที่เกาะแสมสาร, (d) ต้นอ่อนสาหร่าย
6 เดือน
ภาพที่ 4 สาหร่าย S. aquifolium ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร Plant Nutrition+ liquid
(Tropica® AQUACARE) อุณหภูมิ 25 °C ความเข้มแสง 85
µmol photons m-2s-1 โดยให้แสง 12 ชั่วโมง ไม่ให้แสง 12 ชั่วโมง; (a) 1 วัน,
(b) 7 วัน (หัวลูกศร=ไรซอยด์), (c) 14 วัน, (d) 30 วัน
ภาพที่ 5 สาหร่าย S. oligocystum เพาะเลี้ยงในอาหาร Plant Nutrition+ liquid
(Tropica® AQUACARE) อุณหภูมิ 25 °C ความเข้มแสง 85
µmol photons m-2s-1 โดยให้แสง 12 ชั่วโมง ไม่ให้แสง 12 ชั่วโมง; (a) 1 วัน,
(b) 7 วัน (หัวลูกศร=ไรซอยด์), (c) 14 วัน, (d) 30 วัน
ภาพที่ 6 การพัฒนาการเกิดยอดของสาหร่าย S. oligocystum ที่ระดับความเค็ม 25,
30 และ 35 psu ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดต่าง ๆ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10 และ 15 µM
ภาพที่ 7 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine (BA) ในความเค็ม
ระดับต่าง ๆ ต่อการเกิดยอด ของสาหร่าย S. oligocystum; (a) ความเค็ม
25 psu BA 1 µM, (b) ความเค็ม 25 psu BA 10 µM (หัวลูกศร=ใบที่หลุด
จากต้นอ่อน, ลูกศรโค้ง=ยอดที่เกิดใหม่), (c) ความเค็ม 30 psu BA 1 µM,
(d) ความเค็ม 30 psu BA 5 µM, (e) ความเค็ม 35 psu BA 1 µM,
(f) ความเค็ม 35 psu BA 10 µM
ภาพที่ 8 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)
ในความเค็มระดับต่าง ๆ ต่อการเกิดยอดของสาหร่าย S. oligocystum; (a)
ความเค็ม 25 psu 2, 4-D 5 µM (หัวลูกศร=ใบที่หลุดจากต้นอ่อน,
ลูกศรโค้ง=ยอดที่เกิดใหม่), (b) ความเค็ม 30 psu 2, 4-D 5 µM, (c) ความเค็ม
30 psu 2, 4-D 10 µM (ลูกศรตรง=ไรซอยด์), (d) ความเค็ม 35 psu 2, 4-D
1 µM, (e) ความเค็ม 35 psu 2, 4-D 5 µM, (f) ความเค็ม 35 psu
2, 4-D 10 µM
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สารบัญภาพ (ต่อ)
หน้า
ภาพที่ 9 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 1-Naphthaleneacetic acid (NAA)
ในความเค็มระดับต่าง ๆ ต่อการเกิดยอดของสาหร่าย S. oligocystum;
(a) ความเค็ม 30 psu NAA 5 µM (หัวลูกศร=ใบที่หลุดจากต้นอ่อน,
ลูกศรโค้ง=ยอดที่เกิดใหม่, ลูกศรตรง=ไรซอยด์), (b) ความเค็ม 30 psu
NAA 10 µM, (c) ความเค็ม 30 psu NAA 15 µM, (d) ความเค็ม 35 psu
NAA 5 µM, (e) ความเค็ม 35 psu NAA 10 µM, (f) ความเค็ม 35 psu
NAA 15 µM
ภาพที่ 10 การพัฒนาการเกิดยอดจากแผ่นใบของสาหร่าย S. oligocystum
ที่ระดับความเค็ม 35 psu ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต
6-Benzylaminopurine (BA), 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
(2,4_D) และ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ
(ค่าเฉลี่ย± standard error)
ภาพที่ 11 การพัฒนาการเกิดยอดจากแผ่นใบของสาหร่าย S. oligocystum
ที่ระดับความเค็ม 35 psu โดยการผสมสารควบคุมการเจริญเติบโต
ระหว่างกลุ่มไซโตไคนิน (Cytokinin) คือ BA กับกลุ่มออกซิน (Auxin) คือ
2,4-D และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย± standard error)
ภาพที่ 12 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ
ในการชักนายอดจากแผ่นใบของสาหร่าย S. oligocystum ที่ความเค็ม
35 psu; (a) BA 20 µM (ลูกศร=แผ่นใบ, หัวลูกศร=ยอดที่เกิดใหม่),
(b) 2,4-D 1 µM, (c) NAA 20 µM, (d) BA 30 µM ร่วมกับ 2,4-D 1 µM,
(e) BA 1 µM ร่วมกับ NAA 1 µM, (f) BA 1 µM ร่วมกับ NAA 5 µM
(ลูกศร=ปุ่มเล็ก ๆ จานวนมากที่จะพัฒนาเป็นยอด)
ภาพที่ 13 การพัฒนาการเกิดยอดจากแผ่นใบของสาหร่าย S. oligocystum
ที่ระดับความเค็ม 35 psu ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มจิบเบอเรลลิน
(Gibberellin) คือ GA และกลุ่มไซโตไคนิน (Cytokinin) คือ BA
(ค่าเฉลี่ย± standard error)
ภาพที่ 14 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ในการพัฒนาปุ่มยอดจากแผ่นใบของสาหร่าย
S. oligocystum ที่ความเค็ม 35 psu; (a1) GA 1 µM (ในสัปดาห์ที่ 1),
(a2) GA 1 µM (ในสัปดาห์ที่ 6), (b1) GA 1 µM ร่วมกับ BA 1 µM
(ในสัปดาห์ที่ 1), (b2) GA 1 µM ร่วมกับ BA 1 µM (ในสัปดาห์ที่ 6)
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ภาพที่ 15 เพาะเลี้ยงสาหร่าย S. oligocystum นอกห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 5 สัปดาห์;
(a) ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงในน้าทะเล, (b) ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงในน้าทะเลร่วม
กับปุ๋ยยูเรียความเข้มข้น 4 gm-3
ภาพที่ 16 อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (specific growth rate) ของต้นอ่อนสาหร่าย
S. oligocystum ที่เพาะเลี้ยงนอกห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 5 สัปดาห์
(ค่าเฉลี่ย± standard error)
ภาพที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพของน้าทะเลกับของอัตราการ
เจริญเติบโตจาเพาะ (specific growth rate) ของต้นอ่อนสาหร่าย
S. oligocystum ที่เพาะเลี้ยงในน้าทะเลและน้าทะเลร่วมกับปุ๋ยยูเรีย
ความเข้มข้น 4 กรัมต่อตัน; (a) อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ, (b) อุณหภูมิ,
(c) ความเข้มแสง, (d) ความเค็ม, (e) ความเป็นกรด-ด่าง
ภาพที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเคมีของน้าทะเลกับของอัตราการ
เจริญเติบโตจาเพาะ (specific growth rate) ของต้นอ่อนสาหร่าย
S. oligocystum ที่เพาะเลี้ยงในน้าทะเลและน้าทะเลร่วมกับปุ๋ยยูเรียความ
เข้มข้น 4 กรัมต่อตัน; (a) อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ, (b) แอมโมเนีย,
(c) ไนไตรท, (d) ไนเตรท, (e) ฟอสเฟต (
คุณภาพน้าหลังเปลี่ยนน้าใหม่)
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บทนํา
ประเทศไทยอยูในภูมภิ าคเขตรอน มีชายฝง ทะเลทอดยาวประมาณ 2,650 กิโลเมตร ประกอบดวย
ชายฝง ทะเลอาวไทย 1,880 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยูในทะเลจีนใต มหาสมุทรแปซิฟก และชายฝงทะเลอันดามัน
770 กิโลเมตร ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของสาหรายทะเลทั้งสองฝงทะเล
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศมีความเหมาะสมตอการการเจริญเติบโตของสาหรายเปนอยางดี
Lewmanomont. et al. (1995) ไดทําการรวบรวมชนิดสาหรายทะเลที่มีผูเคยทําการสํารวจในประเทศไทย
พบวามีจาํ นวนทัง้ สิ้น 333 ชนิด 132 สกุล
ซึ่งจัดอยูในกลุม สาหรายสีเขียวแกมน้าํ เงิน (Division
Cyanophyta) 63 ชนิด สาหรายสีเขียว (Division Chorophyta) 91 ชนิด สาหรายสีนา้ํ ตาล (Division
Phaeophyta) 48 ชนิด และสาหรายสีแดง (Division Rhodophyta) 131 ชนิด เปนชนิดทีพ่ บในอาวไทย
254 ชนิด และพบที่ทะเลอันดามัน 149 ชนิด มีเพียง 77 ชนิด ที่พบทั้งฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน
สาหรายสกุล Sargassum มีชื่อทองถิ่นตางๆกัน อาทิ สาหรายทุน สาหรายใบ หรือสาย ความสําคัญของ
สาหราย Sargassum ในระบบนิเวศ นับวาเปนผูผ ลิตเบื้องตน รวมทัง้ เปนแหลงวางไข อนุบาล หลบภัย และ
แหลงอาหารของสัตวนา้ํ วัยออน ชวยดูดซับสารอาหาร เปนตัวปรับสภาพน้ําใหนา้ํ มีคุณภาพดีขึ้น และรักษา
สมดุลของระบบนิเวศทางทะเล สาหราย Sargassum สามารถนํามาใชประโยชนในดานอื่นๆ อาทิ ชาวจีนเปน
ชาติที่รจู ักนําสาหรายสกุลนีม้ าใชเปนยานานกวาพันปมาแลว โดยใชเปนยารักษาคอพอก เนื่องจากมีปริมาณ
ไอโอดีนสูง นอกจากนี้ยังนําสาหราย Sargassum ตากแหงมาชงน้าํ ดืม่ แกรอนในและลดไข รานขายยาจีน
บางราน ในกรุงเทพฯ ยังมีสาหราย Sargassum แหงขาย ใชชอื่ วา "ไฮเฉา" ในประเทศที่มสี าหราย
Sargassum ขึ้นอยูห นาแนน สามารถใชเปนวัตถุดบิ ในการสกัด alginate หรือ algin ซึ่งเปนสารแขวนลอยใช
ในอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ อุตสาหกรรมนม ไอสครีม ขนมปง ขนมหวาน และลูกกวาด อุตสาหกรรมทํา
กระดาษปองกันการซึมของหมึกทําใหเห็นตัวพิมพชัดเจนขึ้น อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เชน แชมพูสระผม
ครีมโกนหนวด และโลชั่นตางๆ ทําปุย ผสมในอาหารสัตวเพื่อสรางภูมคิ ุมกันโรคตางๆ และยังนําสวนของยอด
ออนมาประกอบอาหารรับประทานไดหลายชนิด (กาญจนภาชน ลิ่วมโนมนต, 2527; 2550) สําหรับงานวิจัย
ทางดานสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวา S. coreanum และ S. siliquastrum สามารถยับยั้ง Tumor cell
lines ชนิด LU937, HL60 และ HeLa cell (Kim et al., 2006) สําหรับการศึกษาในประเทศไทย พบวาฤทธิ์
ของสารสกัดจากสาหราย S. binderi และ S. oligocystum สามารถยับยั้งเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa)
และกระตุนอะโพโทซิส โดยมีคา IC50 เทากับ 90 และ 132 μg ml-1 ตามลําดับ (Saengkhae, et al., 2010;
จันทรวรรณ แสงแข และคณะ, 2553)
ในปจจุบันปญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate
Change) เปนปญหาใหญของโลกสังเกตไดจากอุณหภูมขิ องโลกที่สงู ขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักมาจากกาซ
คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทนจะกักเก็บความรอนบางสวนไว ไมใหสะทอนกลับสูบ รรยากาศทัง้ หมดจนเกิด
เปนภาวะโลกรอน คณะนักวิจัยชาวญี่ปุนไดมแี นวคิดรวมกันถึงสาหรายทะเลสามารถชวยลดภาวะโลกรอนได
จึงเริ่มใหความสนใจสาหราย
Sargassum
ที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและชวยดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดไดเปนอยางดี พบวาในแหลงสาหราย Sargassum พื้นที่ 857 Km-2 สามารถดูดซับ
คารบอนไดประมาณ 3.46X105 TonC Year-1 (Muraoka, 2004)
ในนานน้าํ ไทยปริมาณสาหราย Sargassum ในธรรมชาติลดลงจากเดิมมาก เนื่องจากพื้นทีช่ ายฝง ถูก
ทําลาย ทําใหสาหรายมีพื้นที่ยึดเกาะลดลง รวมทัง้ ปจจัยอื่นๆรวมดวย การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของ
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ชนิดสาหราย Sargassum สวนใหญเปนการศึกษาบริเวณฝงทะเลอาวไทย สวนทางทะเลฝง อันดามันมี
คอนขางนอย และพื้นทีศ่ ึกษาสวนใหญเปนบริเวณชายฝง ซึ่งบริเวณเกาะตางๆนั้นมีการศึกษาคอนขางนอย
สําหรับขอมูลทางดานเพาะเลี้ยงสาหราย Sargassum ไดทราบขอมูลจากผูเชี่ยวชาญทางดานสาหรายของ
ประเทศไทยคือ ศาสตราจารย ดร. กาญจนภาชน ลิว่ มโนมนต ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาเคยมีนักวิจัยจากประเทศญีป่ ุนมาทําวิจัยรวมกับสถาบัน Southeast Asian
Fisheries Development Center (SEAFDEC) ทําการยายปลูกสาหราย Sargassum ที่ตําบลบานเพ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง แตโครงการยังไมแลวเสร็จ หลังจากนั้นยังไมมผี ูศกึ ษาวิจัยตออีก เนื่องจากยังไมมี
การศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหราย Sargassum ในประเทศไทย จึงไดรวบรวมจากงานวิจัยในตางประเทศ
ไดแก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสภาพปลอดเชื้อของสาหราย Sargassum confusum ที่เก็บจากบริเวณชายฝง
Ohoma ประเทศญี่ปุน โดยใชเนื้อเยื่อจากสวนที่ใชยึดเกาะ (holdfast) ลําตน และกิ่ง ตัดเปนชิ้นขนาด 3x3x3
mm เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร Modified Grund Medium (McLachlan 1973) ที่อุณหภูมิ 5, 10, 15,
20, 25 และ 30 ºc ความเขมแสง 0, 10, 20, 40 และ 80 µmol photons m-2s-1 เปนเวลา 8 สัปดาห พบวา
เกิดการพัฒนาของเนื้อเยื่อสามแบบคือ เปนเสนสีขาวหรือเหลืองออน เปนกอน (callus) และเปนตนออน ซึ่ง
ลักษณะของเนื้อเยื่อที่เปนเสนพบทั้งสามสวนที่นาํ มาเพาะเลีย้ ง ลักษณะเปนกอนพบในสวนของที่ใชยึดเกาะ
และลําตน ลักษณะตนออนพบเฉพาะสวนของลําตน โดยสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญของตนออนในสวน
ของลําตนคืออุณหภูมิ 20 ºc ความเขมแสง 80 µmol photons m-2s-1 หลังจากนั้นนําตนที่ได ขนาดยาว 1
mm เพาะเลี้ยงตอไป และพบวาที่ อุณหภูมิ 25 ºc มีการเจริญเติบโตดี ตนมีขนาดยาว 50 mm มีใบ 8-10 ใบ
ภายใน 6 สัปดาห แตไมพบการพัฒนาของรากหรือสวนที่ใชยึดเกาะ แลวนําตนใหมขนาดยาว 5 mm สอดเขา
ไปในเสนเชือกนําไปเพาะเลี้ยงในทะเลทีร่ ะดับความลึก 1-3 m หลังจาก 14 สัปดาหพบวาที่ระดับความลึก 1
m กิ่งมีความยาว 21.4 cm มีกิ่ง 5 กิ่ง มีใบ 31 ใบซึ่งมีพัฒนาการดีกวาทีค่ วามลึกระดับอื่นๆ พรอมทัง้ พบการ
สรางอวัยวะสืบพันธุเพศเมียที่ระดับความลึก 1 และ 2 m (Kirihara et al., 1997) การเพาะเลี้ยงสาหราย
Sargassum horneri และ S. filicinum ภายในหองปฏิบตั ิการ พบวาทีอ่ ุณหภูมิ 20 หรือ 25 ºc ความเขม
แสง 100 µEm-2s-1 และ 15 ºc ความเขมแสง 25 µEm-2s-1 เหมาะตอการเจริญของตนออน (Yoshida et
al., 1999) การเพาะเลี้ยงสาหราย Sargassum fulvellum โดยนําตนพันธุจ ากธรรมชาติที่มีอวัยวะสืบพันธุ
โดยตัดเอาอวัยวะสืบพันธุม าเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อภายใตอุณหภูมิ 5, 10, 15, 20 และ 25 ºc ความเขม
แสง 20, 50, 80 และ 100 µmol photons m-2s-1 ระยะเวลาใหแสง 16:8 ชั่วโมง (ใหแสง:ไมใหแสง)
อาหารเพาะเลี้ยงสูตร PESI ศึกษาระยะสมบูรณเพศภายใตกลองจุลทรรศน จากการศึกษาในหองปฏิบัติการณ
พบวา สภาวะอุณหภูมิ 20 ºc ความเขมแสง 80 µmol photons m-2s-1 มีอัตราการปลอยไขรอยละ 97 สวน
ตนสาหรายนําไปยึดไวกบั ทอพีวซี ีที่มคี วามยาว 150 cm ในถังคอนกรีตปริมาตร 2 ตัน เปนเวลา 2 เดือน ให
อากาศตลอดเวลา เมื่อตนสาหรายผสมพันธุจ นไดตนออนเกาะอยูท ี่อวัยวะสืบพันธุ ตนออนจะถูกแยกออกจาก
ตนพันธุเดิม แลวนําไปเพาะเลี้ยงโดยใชแปรงชุบตนออนทีแ่ ยกออกมาแลวปายลงบนแผนเฟรมที่มีเสนใยผสม
ระหวาง nylon และ polypropylene ขอสําคัญเสนใยควรจะแหงเมื่อปายตนออนลงไปเสนใยจะไดดูดซับตน
ออนเอาไว ตนออนที่เพาะเลี้ยงในถัง 1 เดือน มีความยาวเฉลี่ย 5.2 mm แลวยายแผนเฟรมที่มีตนออนไป
ปรับสภาพในทะเลบริเวณที่ทาํ การเพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน ตนออนมีความยาวเพิ่มขึ้น 1-3 cm หลังจาก
นั้นนําเสนใยออกจากแผนเฟรม แลวพันเขากับเสนเชือกที่มีเสนผาศูนยกลางขนาด 10 mm เพาะเลี้ยงบนเสน
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เชือก ที่ระดับน้าํ ลึก 1 m พบวาเมื่ออุณหภูมลิ ดลงการเจริญเติบโตของสาหรายมีมากขึ้น (Hwang et al.,
2006) พรอมทั้งไดศึกษาการเจริญเติบโตของสาหราย Sargassum fulvellum บริเวณ Wando ชายฝง
ตะวันตกเฉียงใต ประเทศเกาหลี โดยศึกษาปจจัยตางๆไดแก อุณหภูมิ ความเค็ม การนําไฟฟา (conductivity)
ความเขมแสงที่สองผานลงในน้าํ ระดับตางๆ และอัตราการสังเคราะหแสง โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 ตนยาว 0.5-2 cm ระยะที่ 2 ตนยาว 2-10 cm ระยะที่ 3 ตนยาว 0.7-2 m การเพาะเลี้ยงใน
ทะเลใชวิธีเลี้ยงบนเสนเชือกความยาว 100 m ที่ระดับความลึก 0.5-3.0 m ระยะที่ 1 และ 2 วัดความยาวตน
และชัง่ น้าํ หนัก ทุกๆ 7 วัน เปนเวลา 28 วัน นับจํานวนใบตอตน จํานวนตนที่ใชศึกษา 100-150 ตนตอการ
ทดลอง ระยะที่ 3 วัดความยาวตน และชัง่ น้าํ หนัก ทุกๆ 14 วัน เปนเวลา 120 วัน จํานวน 140 ตน วัดอัตรา
การสังเคราะหแสงดวยเครื่อง PAM-2000 เปนเวลา 28 วัน จากการศึกษาพบวา ระยะที่ 1 ที่ระดับความลึก
1.5 m ความเขมแสง 488±57 µmol photons m-2s-1 มีความยาวตนและน้าํ หนักมากกวาความลึกทีร่ ะดับ
อื่นๆ ระยะที่ 2 ที่ระดับความลึก 1 m ความเขมแสง 845±169 µmol photons m-2s-1 ความยาวตนและ
จํานวนใบตอตนมีมากกวาความลึกระดับอื่นๆ สวนระยะที่ 3 ความยาวตนไมมคี วามแตกตางที่ระดับความลึก
(Hwang et al., 2007) การเพาะเลี้ยงสาหราย Hizikia fusiformis (Sargassum fusiformis) ในระบบฟารม
ที่เมือง Doungtou ประเทศจีน เนื่องจากสาหรายชนิดนี้มีตนเพศผูแ ละเพศเมียแยกกันจึงมีปญหาในความ
พรอมของเซลลสบื พันธุทจี่ ะมาผสมกัน ในเดือนมกราคมนําตนพันธุมาเพาะเลี้ยงในฟารมที่ระดับน้าํ สูง 1.2 m
จนถึงเดือนเมษายนสาหรายเริม่ สรางอวัยวะสืบพันธุ ตอมาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เปนชวงที่นา้ํ มี
อุณหภูมิ 18-20 ºc ตนมีขนาดยาวประมาณ 1 m ซึ่งเปนชวงอวัยวะสืบพันธุม คี วามสมบูรณเต็มที่ โดยใชตน
พันธุ 1:1 ความหนาแนน 3 kg m-2 ใชเวลา 1 สัปดาห ในการผสมพันธุโดยมีการตรวจสอบเซลลสืบพันธุท ี่
ปลอยออกมาอยางสม่าํ เสมอ หลังจากพัฒนาเปนตนออน (embryo) ได 3 วัน จึงแยกออกมาบอพอแมพันธุ
โดยพบวามีจาํ นวนตนออน 5.5x108 ตน จากตนแม 100 kg (0.06-0.4x108 ตนออนตอตนแม 1 ตน)
เพาะเลี้ยงตนออนใหเกาะกับเสนเชือกในบอคอนกรีตเปนเวลา 35 วัน ตนมีขนาด 3.5 mm มีใบ 2-3 ใบ จึง
ยายตนออนลงเพาะเลี้ยงตอในทะเลโดยขึงเชือกขนานกับพืน้ หลังจากเพาะเลี้ยงในทะเลได2เดือนตนมีความ
ยาว 5 cm (Pang et al., 2008) การเพาะเลี้ยงสาหราย Sargassum thunberrgii ในหองปฏิบัติการภายใต
อุณหภูมิ 10-25 ºc ความเขมแสง 9-88 µmol photons m-2s-1 ดวยหลอดไฟแสงสีนา้ํ เงิน และสีขาว จาก
การศึกษาพบวาในสภาวะอุณหภูมิ 20 ºc ความเขมแสง 44 µmol photons m-2s-1 ระยะเวลาใหแสง 12
ชั่วโมง การพัฒนาของตนออนดีกวาระดับอื่นๆ มีความยาว 2-3 mm หลังจากเพาะเลี้ยง 8 สัปดาห ที่อุณหภูมิ
10 ºc ทําใหการเจริญเติบโตชา สําหรับหลอดไฟแสงสีขาวชวยใหการเจริญเติบโตดีกวาแสงสีนา้ํ เงิน (Zhao et
al., 2008)
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนีเ้ พื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหราย Sargassum ใน
หองปฏิบัติการ โดยใชฮอรโมนชวยเพิ่มปริมาณตนออนและการเตรียมตนออนกอนนําไปเพาะเลี้ยงในธรรมชาติ
งานวิจัยนีเ้ ปนงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนประโยชนในดานการพัฒนาฐานขอมูลที่สาํ คัญเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงสาหราย Sargassum และพัฒนาการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย ใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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วิธีดําเนินการวิจยั
แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาภายในหองปฏิบัติการ และภายนอกหองปฏิบัติการ
- การศึกษาภายในหองปฏิบัติการ: สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
- การศึกษาภายนอกหองปฏิบัตกิ าร: เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วิธกี ารศึกษาภายในหองปฏิบัติการ
1. นําตนพันธุสาหราย Sargassum aquifolium และ S. oligocystum (ภาพที่ 1) จาก
ธรรมชาติบริเวณหาดนางรอง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอาวทองหลาง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ (ภาพที่ 2) ที่สมบูรณเพศและพรอมจะปลอยเซลลสืบพันธุ นํากลับมาที่หองปฏิบัตกิ าร เพื่อ
เก็บตนออน

ภาพที่ 1 ตนพันธุสาหราย; (a) Sargassum aquifolium, (b) Sargassum oligocystum

ภาพที่ 2 สถานที่เก็บตนพันธุสาหราย; (a) หาดนางรอง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร,ี (b) อาวทองหลาง อําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
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2. การเตรียมตนออนสาหรายโดยเพาะเลี้ยงตนออนสาหราย Sargassum ในน้ําทะเลนึ่งฆา
เชื้อรวมกับอาหารที่ใชเลี้ยงพรรณไมนา้ํ Plant Nutrition+ liquid (Tropica® AQUACARE,
www.tropica.com) อุณหภูมิ 25 ºc ความเขมแสง 85 µmol photons m-2s-1 โดยใหแสง 12 ชั่วโมง ไมให
แสง 12 ชั่วโมง
3. การเพาะเลี้ยงตนออน นําตนออนมีอายุประมาณ 5-6 สัปดาห เพาะเลี้ยงในน้ําทะเลนึ่งฆา
เชื้อที่ระดับความเค็ม 25, 30 และ 35 psu รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine, 2,4Dichlorophenoxyacetic acid และ 1-Naphthaleneacetic acid ที่ระดับความเขมขน 0, 1, 5, 10 และ
15 µM (การทดลองละ 4 ซ้ํา)
วิเคราะหขอมูล คือการแสดงผลของความเค็ม และสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ระดับ
ตาง ๆ ตอการเกิดยอด ใชการวิเคราะห Chi-square test เปนการเปรียบเทียบขอมูลในลักษณะแจกแจง
ความถี่ระหวางการเกิดยอด และไมเกิดยอด
4. การเพาะเลี้ยงแผนใบ นําตนออนมีอายุประมาณ 8-10 สัปดาห ตัดแผนใบมีขนาดกวาง 35 mm เพาะเลี้ยงในน้าํ ทะเลนึ่งฆาเชื้อที่ระดับความเค็ม 35 psu รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต 6Benzylaminopurine (BA), 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) และ 1-Naphthaleneacetic
acid (NAA) ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ (ตารางที่ 1) การทดลองละ 5 ซ้ํา
วิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ชุด คือ
- การวิเคราะหความแปรปรวนชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine
(BA), 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) และ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) และความ
เขมขนตอการชักนําใหเกิดยอด ดวยวิธี Two-way analysis of variance (Two-way ANOVA)
- การวิเคราะหความแปรปรวนการผสมสารควบคุมการเจริญเติบโตระหวางกลุมไซโตไคนิน
(Cytokinin) คือ BA กับกลุมออกซิน (Auxin) คือ 2,4-D และ NAA และความเขมขนตอการชักนําใหเกิดยอด
ดวยวิธี Two-way analysis of variance (Two-way ANOVA)
5. นํายอดใหมที่เกิดจากแผนใบในขอที่ 4 เพาะเลี้ยงในน้าํ ทะเลนึง่ ฆาเชื้อทีร่ ะดับความเค็ม 35
พีเอสยู รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมจิบเบอเรลลิน (Gibberellin) คือ Gibberellic acid (GA) และ
กลุมไซโตไคนิน (Cytokinin) คือ 6-Benzylaminopurine (BA) ที่ 2 ระดับความเขมขน ไดแก GA 1 µM กับ
GA 1 µM รวมกับ BA 1 µM เพื่อพัฒนาปุม ยอดออนใหเปนยอดทีส่ มบูรณขึ้น การทดลองละ 10 ซ้ํา
วิเคราะหความแปรปรวนชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต GA 1 µM กับ GA 1 µM
รวมกับ BA 1 µM ตอการพัฒนาปุม ยอดออนใหเปนยอดทีส่ มบูรณ ดวยวิธี One-way analysis of variance
(One-way ANOVA)

6

ตารางที่ 1 สารควบคุมการเจริญเติบโตที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ในการศึกษาการชักนําใหเกิดยอด
สารควบคุมการเจริญเติบโต (µM)
BA
2,4-D
NAA
1
1
1
10
10
10
20
20
20
30
30
30
40
40
40

BA+2,4-D
1+1
10+1
20+1
30+1
40+1

BA+2,4D
1+5
10+5
20+5
30+5
40+5

BA+NAA
1+1
10+1
20+1
30+1
40+1

BA+NAA
1+5
10+5
20+5
30+5
40+5

วิธกี ารศึกษานอกหองปฏิบัติการ
1. นําตอนออนสาหรายจากหองปฏิบัติการอายุประมาณ 6 เดือน เพาะเลี้ยงในถังไฟเบอร
กลาส ปริมาตร 500 L (ภาพที่ 3) โดยแบงการทดลอง 2 ชุดการทดลอง (การทดลองละ 2 ซ้ํา)
ชุดการทดลองที่ 1 น้ําทะเล
ชุดการทดลองที่ 2 น้ําทะเลรวมกับปุยยูเรีย 4 gm-3
วัดการเจริญเติบโตโดยสุมวัดความกวางทรงพุม ของตนออนสาหรายจํานวน 15 ตน ทุก 7 วัน เปนเวลา
5 สัปดาห วิเคราะหขอมูลอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) หนวยเปน % day-1
SGR =
โดย Wt = ความกวางทรงพุม ของตนออนเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (mm)
Wo = ความกวางทรงพุมของตนออนเฉลี่ย เมื่อเริ่มตนการทดลอง (mm)
t = เวลาของการทดลอง (วัน) ดัดแปลงจาก Luhan and Sollesta (2010)
2. เก็บขอมูลปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางเคมีของคุณภาพน้าํ ทะเลที่ใชในการเพาะเลี้ยง
(ตารางที่ 2) โดยเก็บขอมูลทุก 7 วัน เปนเวลา 5 สัปดาห
ตารางที่ 2 พารามิเตอรและวิธีวิเคราะหคุณภาพน้าํ
พารามิเตอร

หนวย

วิธวี ิเคราะห

อางอิง

อุณหภูมิ
ความเขมแสง
ความเปนกรด-ดาง
ความเค็ม
แอมโมเนียทั้งหมด
ไนไตรท
ไนเตรท

°C
µmol photons m-2s-1
psu
µg N L-1
µg N L-1
µg N L-1

HOBO Pendant UA-002-64
HOBO Pendant UA-002-64
Metter Toledo pH Five Go
ATAGO 508 IIW
Grasshoff et al.(1983)
Strickland and Parsons (1972)
Strickland and Parsons (1972)

ฟอสเฟต

µg P L -1

Data Loggers
Data Loggers
pH meter
Hand refractometer
Phenol-hypochlorite
Diazotization
Cadmium reduction +
diazotization
Ascorbic acid

Strickland and Parsons (1972)

7

ภาพที่ 3 การเพาะเลี้ยงสาหราย S. oligocystum; (a) เพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการตนออนสาหราย 3 เดือน,
(b) เพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการตนออนสาหราย 4 เดือน, (c) เพาะเลี้ยงนอกหองปฏิบัติการที่เกาะแสมสาร,
(d) ตนออนสาหราย 6 เดือน
ผลการวิจัย
1. ศึกษาการเพาะเลีย้ งสาหรายสกุล Sargassum ภายในหองปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงตนออน
ในการเพาะเลี้ยงสาหราย Sargassum aquifolium และ S. oligocystum ตนออนอายุ 1 วัน มีการ
แบงเซลลเปนจํานวนมาก และเริม่ มีการพัฒนาของไรซอยดบริเวณดานลางของตนออน ตนออนอายุ 7 วัน ตน
ออนและไรซอยดมกี ารขยายขนาดยาวขึ้น ตนออนอายุ 14 วัน ตนออนเริ่มแตกแขนงออก สวนไรซอยดเริม่
หลุดออกจากตนออน ตนออนอายุ 30 วัน ตนออนมีการแตกแขนงออกเพิ่มมากขึ้นจากแขนงกลม ๆ เริ่มแผ
แบนคลายใบ ไรซอยดหลุดออกจากตนออนมากขึ้น (ภาพที่ 4 และ 5)
ตนออน S. oligocystum มีอายุไดประมาณ 5-6 สัปดาห ยายลงในอาหารทีม่ ีความเค็ม 25, 30
และ 35 psu รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine, 2,4-Dichlorophenoxyacetic
acid และ 1-Naphthaleneacetic acid ที่ระดับความเขมขน 0, 1, 5, 10 และ 15 µM หลังจากเพาะเลี้ยง
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10 สัปดาห เก็บขอมูลการเกิดยอด และไมเกิดยอด จากการวิเคราะห Chi-square test พบวาความเค็ม และ
สารควบคุมการเจริญเติบโต มีผลตอการเกิดยอดอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สามารถอธิบายดวยการนําขอมูล
ที่แจกแจงความถีข่ องการเกิดยอดมาคํานวณเปนเปอรเซ็นตของการเกิดยอด
พบวาตนออนที่เพาะเลี้ยงใน
อาหารความเค็ม 35 psu รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine, 2,4Dichlorophenoxyacetic acid และ 1-Naphthaleneacetic acid มีเปอรเซ็นตของการเกิดยอดไดดีกวา
ความเค็ม 25 และ 30 psu (ภาพที่ 6)
ผลของสารควมคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine เปนสารสังเคราะหกลุมไซโตไคนิน
(Cytokinin) จากการเพาะเลี้ยงตนออน S. oligocystum สามารถชักนําใหเกิดยอดไดทกุ ความเขมขน ยอด
เกิดขึ้นที่บริเวณแผนใบที่หลุดออกมาจากตนเดิมและแผนใบที่ติดอยูกับตน ลักษณะของยอดมีการเจริญเติบโต
ดี (ภาพที่ 7) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid และ 1-Naphthaleneacetic acid เปนสารสังเคราะหใน
กลุมออกซิน (Auxin) พบวา 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid สามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดไดดีกวา 1Naphthaleneacetic acid สารควบคุมการเจริญเติบโตทั้ง 2 ชนิดสามารถชักนําใหเกิดไรซอยดได (ภาพที่ 8
และ9)

ภาพที่ 4 สาหราย S. aquifolium ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร Plant Nutrition+ liquid (Tropica®
AQUACARE) อุณหภูมิ 25 °C ความเขมแสง 85 µmol photons m-2s-1 โดยใหแสง 12 ชั่วโมง ไมใหแสง 12
ชั่วโมง; (a) 1 วัน, (b) 7 วัน (หัวลูกศร=ไรซอยด), (c) 14 วัน, (d) 30 วัน
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ภาพที่ 5 สาหราย S. oligocystum เพาะเลี้ยงในอาหาร Plant Nutrition+ liquid (Tropica® AQUACARE)
อุณหภูมิ 25 °C ความเขมแสง 85 µmol photons m-2s-1 โดยใหแสง 12 ชั่วโมง ไมใหแสง 12 ชั่วโมง; (a) 1
วัน, (b) 7 วัน (หัวลูกศร=ไรซอยด), (c) 14 วัน, (d) 30 วัน

ภาพที่ 6 การพัฒนาการเกิดยอดของสาหราย S. oligocystum ที่ระดับความเค็ม 25, 30 และ 35 psu
รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดตาง ๆ ทีร่ ะดับความเขมขน 0, 1, 5, 10 และ 15 µM
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ภาพที่ 7 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine (BA) ในความเค็มระดับตาง ๆ ตอการ
เกิดยอด ของสาหราย S. oligocystum; (a) ความเค็ม 25 psu BA 1 µM, (b) ความเค็ม 25 psu BA 10 µM
(หัวลูกศร=ใบที่หลุดจากตนออน, ลูกศรโคง=ยอดที่เกิดใหม), (c) ความเค็ม 30 psu BA 1 µM, (d) ความเค็ม
30 psu BA 5 µM, (e) ความเค็ม 35 psu BA 1 µM, (f) ความเค็ม 35 psu BA 10 µM

11

ภาพที่ 8 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) ในความเค็มระดับ
ตาง ๆ ตอการเกิดยอดของสาหราย S. oligocystum; (a) ความเค็ม 25 psu 2, 4-D 5 µM (หัวลูกศร=ใบที่
หลุดจากตนออน, ลูกศรโคง=ยอดที่เกิดใหม), (b) ความเค็ม 30 psu 2, 4-D 5 µM, (c) ความเค็ม 30 psu 2,
4-D 10 µM (ลูกศรตรง=ไรซอยด), (d) ความเค็ม 35 psu 2, 4-D 1 µM, (e) ความเค็ม 35 psu 2, 4-D 5
µM, (f) ความเค็ม 35 psu 2, 4-D 10 µM
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ภาพที่ 9 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ในความเค็มระดับตาง ๆ
ตอการเกิดยอดของสาหราย S. oligocystum; (a) ความเค็ม 30 psu NAA 5 µM (หัวลูกศร=ใบที่หลุดจากตน
ออน, ลูกศรโคง=ยอดที่เกิดใหม, ลูกศรตรง=ไรซอยด), (b) ความเค็ม 30 psu NAA 10 µM, (c) ความเค็ม 30
psu NAA 15 µM, (d) ความเค็ม 35 psu NAA 5 µM, (e) ความเค็ม 35 psu NAA 10 µM, (f) ความเค็ม 35
psu NAA 15 µM
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การเพาะเลี้ยงแผนใบ
ในการเพาะเลี้ยงสาหราย S. oligocystum นําตนออนมีอายุประมาณ 8-10 สัปดาห ตัดแผนใบมี
ขนาดกวาง 3-5 mm เพาะเลี้ยงในน้ําทะเลนึ่งฆาเชื้อที่ระดับความเค็ม 35 psu รวมกับสารควบคุมการ
เจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine (BA), 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) และ 1Naphthaleneacetic acid (NAA) ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ (ตารางที่ 2) การทดลองละ 5 ซ้าํ หลังจาก
เพาะเลี้ยง 12 สัปดาห เก็บขอมูลการเกิดยอด
การวิเคราะหความแปรปรวนชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตแตละชนิด และความเขมขนตอการ
ชักนําใหเกิดยอดดวย Two-way ANOVA พบวา ชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตมีผลตอการชักนําใหเกิด
ยอดอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ซึ่งในอาหารเพาะเลี้ยงทีป่ ระกอบดวย BA และ NAA สามารถชักนําใหเกิด
ยอดไดดีกวา 2,4-D โดยอาหารเพาะเลี้ยงที่มี NAA 20 µM มีจาํ นวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 4 ยอด รองลงมาใน
อาหารเพาะเลี้ยงที่มี BA 20 µM มีจาํ นวนยอดเฉลี่ย 3 ยอด (ภาพที่ 10)
การวิเคราะหความแปรปรวนการผสมสารควบคุมการเจริญเติบโตระหวางกลุมไซโตไคนิน
(Cytokinin) คือ BA กับกลุมออกซิน (Auxin) คือ 2,4-D และ NAA และความเขมขนตอการชักนําใหเกิดยอด
ดวย Two-way ANOVA พบวา การผสมสารควบคุมการเจริญเติบโตระหวางกลุมไซโตไคนิน (Cytokinin) กับ
กลุมออกซิน (Auxin) และความเขมขนมีผลตอการชักนําใหเกิดยอดอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในอาหาร
เพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย BA รวมกับ NAA สามารถชักนําใหเกิดยอดไดดีกวา BA รวมกับ 2,4-D โดยอาหาร
เพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย BA 1 µM รวมกับ NAA 5 µM มีจาํ นวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 15 ยอด รองลงมาอาหาร
เพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย BA 1 µM รวมกับ NAA 1 µM มีจํานวนยอดเฉลี่ย 4 ยอด (ภาพที่ 11)
การเพาะเลี้ยงพบวาหลังจากเพาะเลี้ยงในอาหารทีป่ ระกอบดวยสารควบคุมการเจริญเติบโตทีค่ วามเขมขน
ระดับตางๆ เริ่มมีพัฒนาการเกิดยอดในสัปดาหที่ 3 มีลกั ษณะเปนปุมนูน และเจริญยาวขึ้นเปนแทงกลม
หลังจากนั้นมีการขนาดเปนแผนคอนขางแบน (ภาพที่ 12)
จากการเพาะเลี้ยงเบื้องตนพบวายอดที่เกิดขึ้นบนแผนใบมีลกั ษณะเปนปุมนูนเล็กจํานวนมาก จึงยาย
ชิ้นเนื้อเยื่อลงในอาหารรวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมจิบเบอเรลลิน (Gibberellin) คือ Gibberellic
acid (GA) และกลุมไซโตไคนิน (Cytokinin) คือ 6-Benzylaminopurine (BA) ที่ 2 ระดับความเขมขน ไดแก
GA 1 µM กับ GA 1 µM รวมกับ BA 1 µM การทดลองละ 10 ซ้ํา หลังจากเพาะเลี้ยง 6 สัปดาห เก็บขอมูล
การพัฒนาของยอดตอจากสัปดาหแรก จากวิเคราะหความแปรปรวนชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต GA
1 µM กับ GA 1 µM รวมกับ BA 1 µM ตอการพัฒนาปุม ยอดออนใหเปนยอดที่สมบูรณ ดวยวิธี One-way
ANOVA พบวาสารควบคุมการเจริญเติบโต GA 1 µM กับ GA 1 µM รวมกับ BA 1 µM ตอการพัฒนาปุมยอด
ออนใหเปนยอดทีส่ มบูรณไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยอาหารเพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย GA 1 µM มีการ
พัฒนาของยอดเพิ่มขึ้นจากสัปดาหแรกเฉลี่ย 5 ยอด สวนในอาหารเพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย GA 1 µM
รวมกับ BA 1 µM มีการพัฒนาของยอดเพิ่มขึ้นจากสัปดาหแรกเฉลี่ย 2 ยอด (ภาพที่ 13) จากการศึกษาในสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต GA และ BA พบวามีการพัฒนาของยอดออนเดิมทีม่ ีลักษณะเปนปุมเล็ก ๆ หรือเปน
แทงกลม มีการขยายขนาดออกเปนแผนแบนใหญ พรอมทั้งมีการเพิ่มจํานวนยอดมากขึ้นจากที่เริ่มทําการ
เพาะเลี้ยงโดยพบยอดใหมเกิดบนแผนใบและบริเวณยอดออนเดิม (ภาพที่ 14)
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ภาพที่ 10 การพัฒนาการเกิดยอดจากแผนใบของสาหราย S. oligocystum ที่ระดับความเค็ม 35 psu
รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine (BA), 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
(2,4_D) และ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ (คาเฉลี่ย± standard error)

ภาพที่ 11 การพัฒนาการเกิดยอดจากแผนใบของสาหราย S. oligocystum ที่ระดับความเค็ม 35 psu โดย
การผสมสารควบคุมการเจริญเติบโตระหวางกลุม ไซโตไคนิน (Cytokinin) คือ BA กับกลุมออกซิน (Auxin) คือ
2,4-D และ NAA ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ (คาเฉลี่ย± standard error)
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ภาพที่ 12 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ในการชักนํายอดจากแผนใบของ
สาหราย S. oligocystum ทีค่ วามเค็ม 35 psu; (a) BA 20 µM (ลูกศร=แผนใบ, หัวลูกศร=ยอดที่เกิดใหม),
(b) 2,4-D 1 µM, (c) NAA 20 µM, (d) BA 30 µM รวมกับ 2,4-D 1 µM, (e) BA 1 µM รวมกับ NAA 1 µM,
(f) BA 1 µM รวมกับ NAA 5 µM (ลูกศร=ปุมเล็ก ๆ จํานวนมากที่จะพัฒนาเปนยอด)
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ภาพที่ 13 การพัฒนาการเกิดยอดจากแผนใบของสาหราย S. oligocystum ที่ระดับความเค็ม 35 psu
รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมจิบเบอเรลลิน (Gibberellin) คือ GA และกลุม ไซโตไคนิน (Cytokinin)
คือ BA (คาเฉลี่ย± standard error)

ภาพที่ 14 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ในการพัฒนาปุม ยอดจากแผนใบของสาหราย S. oligocystum
ที่ความเค็ม 35 psu; (a1) GA 1 µM (ในสัปดาหที่ 1), (a2) GA 1 µM (ในสัปดาหที่ 6), (b1) GA 1 µM
รวมกับ BA 1 µM (ในสัปดาหที่ 1), (b2) GA 1 µM รวมกับ BA 1 µM (ในสัปดาหที่ 6)
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2. ศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหรายสกุล Sargassum นอกหองปฏิบัติการ
จากการนําตนออนสาหรายที่เพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการอายุประมาณ 6 เดือน ออกมาเพาะเลี้ยง
ในถังไฟเบอรกลาสปริมาตร 500 L พบวาชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวยน้าํ ทะเลลักษณะของตนออนสาหราย
มีการพัฒนาไดดีกวาชุดการทดลองทีเ่ พาะเลี้ยงดวยน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรีย 4 gm-3 (ภาพที่ 15) โดยตนออนที่
เพาะเลี้ยงดวยน้าํ ทะเลมีการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาตนออนที่เพาะเลี้ยงดวยน้ําทะเลรวมกับปุยยูเรีย ใน
ระหวางการเพาะเลี้ยง 5 สัปดาห พบวาตนออนที่เพาะเลี้ยงดวยน้าํ ทะเลในวันที่ 14 ของการเพาะเลี้ยงมีการ
เจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด 2.68±0.17 % day-1 สวนตนออนที่เพาะเลี้ยงดวยน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรียในวันที่
7 ของการเพาะเลี้ยงมีการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด 1.26±0.18 % day-1 (ภาพที่ 16) ตนออนที่เพาะเลี้ยง
ดวยน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรียมีการเจริญเติบโตลดลงอยางเห็นไดชัดเนื่องจากมีการปนเปอนของสาหรายสีเขียว
แกมน้าํ เงินเกาะติดบนตนออนเปนจํานวนมากจนทําใหใบออนหลุดรวงลง
ปจจัยทางกายภาพของน้าํ ทะเลที่ศกึ ษา ไดแก อุณหภูมิ ความเขมแสง ความเค็ม และความเปนกรดดาง อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่เหมาะสมของตนออนสาหราย S. oligocystum ที่เพาะเลี้ยงในน้าํ ทะเล
และน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรียพบวาน้าํ ทะเลมีคา อุณหภูมิ 30.4-30.6 °C ความเขมแสง 34.7-36.6 µmol
photons m-2s-1 ความเค็ม 33.9-34.5 psu และความเปนกรด-ดาง 8.1-8.2 (ภาพที่ 17)
ปจจัยทางกายเคมีของน้าํ ทะเลทีศ่ ึกษา ไดแก แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และฟอสเฟต ระหวาง
การเพาะเลี้ยงในน้าํ ทะเลและน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรียพบวาแอมโมเนียและไนไตรทมีคาลดลงในสัปดาหที่ 1
และคอยๆเพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 2 และมีคา มากในสัปดาหที่ 3 โดยเฉพาะชุดการทดลองน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรีย
ลักษณะของน้าํ ทะเลที่ใชเพาะเลี้ยงจะขุนขาวแตเมื่อไดเปลี่ยนน้ําใหมแอมโมเนียและไนไตรทจึงมีคา ลดลง สวน
คาไนเตรทและฟอสเฟตจะมีคา ลดลงตัง้ แตสปั ดาหที่ 1 อันเปนผลมาจากตนออนสาหรายไดนาํ ไนเตรทและ
ฟอสเฟตไปใชเมื่อเปลี่ยนน้าํ ใหมไนเตรทและฟอสเฟตจึงมีคา เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 18)
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหรายสกุล Sargassum ภายในหองปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงตนออน
จากการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกสาหราย S. aquifolium และ S. oligocystum เนื่องจากสาหรายทั้ง 2
ชนิดนี้มีการแพรกระจายในบริเวณชายฝงภาคตะวันออกของประเทศไทย (Noiraksar, et al., 2006;
Noiraksar and Ajisaka, 2008) โดยมีงานวิจัยของสาหรายทั้ง 2 ชนิดนีเ้ กี่ยวกับสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ
(Saengkhae, et al., 2010; Boonchum, et al., 2011; จันทรวรรณ แสงแข และคณะ; 2552; 2553) และ
คุณคาทางโภชนาการ (สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ และคณะ 2557) การเพาะเลี้ยงจึงนับวาเปนสวนสําคัญที่
เปนการรักษาและผลิตทรัพยากรทางทะเลเพื่อตอยอดการศึกษาวิจัยอยางยั่งยืน
การเพาะเลี้ยงภายในหองปฏิบัตกิ ารปญหาหลักคือการปนเปอ นของตนพันธุท ี่นาํ มาจากธรรมชาติรวม
ไปถึงชวงระยะโตเต็มวัยของตนพันธุ ทั้งนี้พบวาตนออนของ S. aquifolium มีการปนเปอ นจากสาหรายชนิด
อื่น ไดแกสาหรายสีเขียวแกมน้าํ เงิน สาหรายสีเขียว สาหรายสีแดง รวมทัง้ กลุมไดอะตอมมากกวา S.
oligocystum จึงไดเลือก S. oligocystum มาศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงรวมกับสารควบคุมการ
เจริญเติบโต
ตนออน S. oligocystum ที่เพาะเลี้ยงในอาหารทีร่ ะดับความเค็ม 25, 30 และ 35 psu รวมกับ
สารควบคุมการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid และ 1Naphthaleneacetic acid ที่ระดับความเขมขน 0, 1, 5, 10 และ 15 µM หลังจากเพาะเลี้ยง 10 สัปดาห
พบวาตนออนที่เพาะเลี้ยงในอาหารความเค็ม 35 psu รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต 6Benzylaminopurine, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid และ 1-Naphthaleneacetic acid มีเปอรเซ็นต
ของการเกิดยอดไดดีกวาความเค็ม
25 และ 30 psu ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 6Benzylaminopurine เปนสารสังเคราะหกลุมไซโตไคนิน (Cytokinin) ชวยสงเสริมการแบงเซลล เพิ่มขนาด
เซลล ตาขางหรือยอด 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid และ 1-Naphthaleneacetic acid เปนสาร
สังเคราะหในกลุม ออกซิน (Auxin) ชวยสงเสริมการแบงเซลล กระตุนการเกิดราก (พีรเดช ทองอําไพ, 2537)
พบวา
2,4-Dichlorophenoxyacetic
acid
สามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดไดดีกวา
1Naphthaleneacetic acid สารควบคุมการเจริญเติบโตทั้ง 2 ชนิดสามารถชักนําใหเกิดไรซอยดได
การเพาะเลี้ยงแผนใบ
จากการเพาะเลี้ยงตนออนพบวาความเค็ม 35 psu มีการชักนําใหเกิดยอดไดดี จึงไดนําศึกษาการ
เพาะเลี้ยงแผนใบโดยตัดแผนใบมีขนาดกวาง 3-5 mm เพาะเลี้ยงรวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต 6Benzylaminopurine (BA), 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) และ 1-Naphthaleneacetic
acid (NAA) ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังจากเพาะเลี้ยง 12 สัปดาห พบวา BA และ NAA สามารถชักนํา
ใหเกิดยอดไดดีกวา 2,4-D โดยอาหารเพาะเลี้ยงทีม่ ี NAA 20 µM มีจาํ นวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 4 ยอด รองลงมา
ในอาหารเพาะเลี้ยงที่มี BA 20 µM มีจํานวนยอดเฉลี่ย 3 ยอด และการผสมสารควบคุมการเจริญเติบโต
ระหวางกลุม ไซโตไคนิน (Cytokinin) คือ BA กับกลุม ออกซิน (Auxin) คือ 2,4-D และ NAA ในอาหาร
เพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย BA รวมกับ NAA สามารถชักนําใหเกิดยอดไดดีกวา BA รวมกับ 2,4-D โดยอาหาร
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เพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย BA 1 µM รวมกับ NAA 5 µM มีจาํ นวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 15 ยอด รองลงมาอาหาร
เพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย BA 1 µM รวมกับ NAA 1 µM มีจํานวนยอดเฉลี่ย 4 ยอด
จากการเพาะเลี้ยงเบื้องตนพบวายอดที่เกิดขึ้นบนแผนใบมีลกั ษณะเปนปุมนูนเล็กจํานวนมาก จึงยาย
ชิ้นเนื้อเยื่อลงในอาหารรวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมจิบเบอเรลลิน (Gibberellin) เปนสารที่
เกี่ยวของกับการยืดตัวของเซลลคือ Gibberellic acid (GA) และกลุมไซโตไคนิน (Cytokinin) คือ 6Benzylaminopurine (BA) ที่ 2 ระดับความเขมขน ไดแก GA 1 µM กับ GA 1 µM รวมกับ BA 1 µM พบวา
อาหารเพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย GA 1 µM มีการพัฒนาของยอดเพิ่มขึ้นจากสัปดาหแรกเฉลี่ย 5 ยอด สวนใน
อาหารเพาะเลี้ยงที่ประกอบดวย GA 1 µM รวมกับ BA 1 µM มีการพัฒนาของยอดเพิ่มขึ้นจากสัปดาหแรก
เฉลี่ย 2 ยอด จากการศึกษาในสารควบคุมการเจริญเติบโต GA และ BA พบวามีการพัฒนาของยอดออนเดิมที่
มีลักษณะเปนปุม เล็ก ๆ หรือเปนแทงกลม มีการขยายขนาดออกเปนแผนแบนใหญ พรอมทั้งมีการเพิ่มจํานวน
ยอดมากขึน้ จากที่เริ่มทําการเพาะเลี้ยงโดยพบยอดใหมเกิดบนแผนใบและบริเวณยอดออนเดิม
2. ศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหรายสกุล Sargassum นอกหองปฏิบัติการ
ตนออน S. oligocystum ที่เพาะเลี้ยงนอกหองปฏิบัติการ พบวาชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย
น้ําทะเลลักษณะของตนออนสาหรายมีการพัฒนาไดดแี ละมีการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวากวาชุดการทดลองที่
เพาะเลี้ยงดวยน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรีย 4 gm-3 ตนออนที่เพาะเลี้ยงดวยน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรียมีการ
เจริญเติบโตลดลงอยางเห็นไดชัดเนื่องจากมีการปนเปอนของสาหรายสีเขียวแกมน้าํ เงินเกาะติดบนตนออนเปน
จํานวนมากจนทําใหใบออนหลุดรวงลง
ปจจัยทางกายภาพและเคมีของน้าํ ทะเลมีสว นสําคัญตอการเจริเติบโตของสาหรายเชนกัน
โดยเฉพาะไนเตรท และฟอสเฟตซึง่ เปนสารอาหารทีส่ าํ คัญที่พืชตองนําไปใช สวนชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยง
ดวยน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรีย 4 gm-3 พบวามีคา แอมโมเนียและไนไตรทคอนขางสูงเนื่องจากมีการปนเปอนของ
สาหรายสีเขียวแกมน้าํ เงิน
โดยปกติแอมโมเนียเปนอาหารของพวกแบคทีเรียซึ่งสงผลใหคุณภาพน้าํ ไม
เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเชนกัน
สรุปและขอเสนอแนะ
1. การเพาะเลี้ยงสาหรายสกุล Sargassum ภายในหองปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงตนออนและแผนใบสาหราย S. oligocystum
ความเค็มที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตคือ 35 psu รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA สามารถชักนําใหเกิดยอดไดดีกวา
2,4-D และการผสมสารควบคุมการเจริญเติบโตประกอบดวย BA รวมกับ NAA สามารถชักนําใหเกิดยอดได
ดีกวา BA รวมกับ 2,4-D
ขอเสนอแนะ ปญหาหลักคือการปนเปอนจากธรรมชาติ ควรหาวิธีการลดปญหาการปนเปอ นที่
เหมาะสมไปกระทบตออัตราการรอดของตนออน
2. การเพาะเลี้ยงสาหรายสกุล Sargassum นอกหองปฏิบัตกิ าร
การเจริญเติบโตของสาหราย S. oligocystum ในน้ําทะเลดีกวาทะเลรวมกับปุยยูเรีย 4 gm-3 ทั้งนี้
เปนผลมาจากการปนเปอ นดวยสาหรายสีเขียวแกมน้าํ เงิน และขอจํากัดของพลังงานไฟฟาบนเกาะแสมสาร ซึ่ง
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ในระหวางดําเนินการทดลองทางโครงการวิจัยไดติดตั้งระบบโซลาเซลลดวยงบประมาณสนับสนุนที่มีจาํ กัด จึง
ไมสามารถกําหนดชุดการทดลองไดมากกวานี้
จึงสงผลกระทบตอการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในดาน
ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตของสาหรายกับปจจัยทางกายภาพและเคมีของน้าํ ทะเลที่ใชในการ
เพาะเลี้ยง ทั้งนี้ไดใชวธิ ีสรางกราฟเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตของสาหรายกับปจจัยทาง
กายภาพและเคมีของน้าํ ทะเลที่ใชในการเพาะเลี้ยง

ภาพที่ 15 เพาะเลี้ยงสาหราย S. oligocystum นอกหองปฏิบัตกิ ารเปนเวลา 5 สัปดาห; (a) ตนออนที่
เพาะเลี้ยงในน้าํ ทะเล, (b) ตนออนที่เพาะเลี้ยงในน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรียความเขมขน 4 gm-3

ภาพที่ 16 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) ของตนออนสาหราย S. oligocystum ที่
เพาะเลี้ยงนอกหองปฏิบัติการเปนเวลา 5 สัปดาห (คาเฉลี่ย± standard error)
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ภาพที่ 17 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพของน้าํ ทะเลกับของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
(specific growth rate) ของตนออนสาหราย S. oligocystum ที่เพาะเลี้ยงในน้าํ ทะเลและน้าํ ทะเลรวมกับปุย
ยูเรียความเขมขน 4 กรัมตอตัน; (a) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ, (b) อุณหภูม,ิ (c) ความเขมแสง, (d) ความ
เค็ม, (e) ความเปนกรด-ดาง
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ภาพที่ 18 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางเคมีของน้าํ ทะเลกับของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific
growth rate) ของตนออนสาหราย S. oligocystum ที่เพาะเลี้ยงในน้ําทะเลและน้าํ ทะเลรวมกับปุยยูเรีย
ความเขมขน 4 กรัมตอตัน; (a) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ, (b) แอมโมเนีย, (c) ไนไตรท, (d) ไนเตรท, (e)
ฟอสเฟต (
คุณภาพน้าํ หลังเปลี่ยนน้าํ ใหม)
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