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บทคัดยอ 
 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหราย S. platensis ในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงที่มีความ
เขมขนของ NaHCO3 ที่ระดับความเขมขนตางกัน เปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Zarrouk โดยทําการเจือจางน้ําเสีย
ที่ความเขมขน 0 10 20 40 80 และ 100 เปอรเซ็นต ซึ่งทุกความเขมขนเติมดวย NaHCO3 ที่ระดับความเขมขน 
20 40 และ 60 เปอรเซ็นต ของสูตรอาหาร Zarrouk ใชปริมาตรเซลลสาหรายเริ่มตน 20 มิลลิลิตร วัดการเจริญ
ของสาหรายโดยการนับจํานวนเซลลทุกวัน เปนเวลา 30 วัน พบวา ในน้ําเสียที่ไมไดทําการเจือจาง (100%) ที่เติม
ดวย NaHCO3 60 เปอรเซ็นต มีการเจริญไดดีที่สุด โดยมีจํานวนเซลลสูงสุด 18.1 x 104 เซลลตอมิลลิลิตร และทํา
การทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย S. platensis ในความเขมขนของน้ําเสียที่มีการเจริญของสาหรายสูงสุด เติมดวย 
NaNO3 และ K2HPO4 ปริมาณ 1.5 และ 0.5 กรัมตอลิตร ตามลําดับ ในสภาพธรรมชาติและใหแสงจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน พบวา ในน้ําเสียที่เติมดวย NaHCO3 60 เปอรเซ็นต  NaNO3 และ 
K2HPO4 มีการเจริญไดดีที่สุด โดยมีจํานวนเซลลสูงสุด 29.1 x 104 เซลลตอมิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญกับการเจริญของสาหรายในอาหาร Zarrouk ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต การเพาะเลี้ยงสาหราย
ในน้ําเสีย และน้ําเสียผสมกับอาหาร Zarrouk (1:1) เปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Zarrouk พบวาในน้ําเสียผสมกับ
อาหาร Zarrouk (1:1) มีการเจริญไดดีที่สุด โดยมีจํานวนเซลลสูงสุด 27.6 x 104 เซลลตอมิลลิลิตร ซึ่งมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับการเจริญของสาหรายในอาหาร Zarrouk ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และ
เมื่อทําการตรวจคุณภาพน้ําเสียหลังการทดลองพบวา คา BOD5 และปริมาณโลหะหนัก ลดลง 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวาสาหราย S. platensis สามารถเจริญไดในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง ทั้งยังชวยลด
คาใชจายในการผลิตสาหรายในระดับอุตสาหกรรมและยังมีผลพลอยได คือการชวยบําบัดน้ําเสียในบอเล้ียงกุง 
กอนที่จะปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
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ABSTRACT 
 The study was aimed to compare the growth of Spirulina platensis in wastewater from prawn 

farming with different concentrations of NaHCO3 and the growth of S. platensis in Zarrouk medium. 
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The different concentrations 0, 10, 20, 40, 80 and 100% of wastewater were diluted with fresh water, 

all treatments were added with 20, 40 and 60% NaHCO3 of Zarrouk medium. The 20 ml of S. platensis 

innoculum were applied to all treatments with 3 duplication. The growth of the algae was determined 

by direct cell count within 30 days cultured, by one day interval. The algae culture in 100% 

wastewater, 60% NaHCO3 showed the highest cell count, that was 18.1 x 104 cells/ml. To increase the 

growth of algae to maximum level, NaNO3 and K2HPO4 were added at 1.5 and 0.5 g/l in the culture 

medium respectively with sunlight or fluorescent light source for 16 hours per day. The result showed 

that the wastewater supplement with 60% NaHCO3, NaNO3 and K2HPO4 gave the highest yield, that 

was 29.1 x 104 cells/ml, which was statistically significant difference at the level of 0.05 comparing to 

the algae growth in Zarrouk medium. Finally, the 3 conditions of the last experiment were established. 

These included, wastewater only, wastewater with Zarrouk medium at ratio 1:1 and Zarrouk medium. 

The treatment which was wastewater with Zarrouk medium at ratio1:1 showed the highest cell count 

of 27.6 x 104 cells/ml, which was also statistically significant difference at the level of 0.05 comparing 

to the algae growth in Zarrouk medium alone. In addition, we also found that BOD5 value and the level 

of heavy metal were reduced after the cultivation of the S. platensis in wastewater from prawn farming 

for 30 days. 

 In conclusion, the use of wastewater from prawn farming would reduce the cost of production 

in the industrial scale as well as solving pollution problems.          
 
Keywords : Spirulina platensis, wastewater, prawn farming, Sodiumbicarbonate 
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คํานํา 
 สาหราย Spirulina platensis เปนสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการสูง เนื่องจาก

ประกอบไปดวยโปรตีนสูงถึง 50 – 70% ของน้ําหนักแหง อุดมไปดวยวิตามินและเกลือแรที่สําคัญตอรางกาย

หลายชนิด และยังมีไฟโคไซยานิน (phycocyanin) ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระ จึงทําใหสาหรายสไปรูลินาเปนที่

นิยมในการรับประทานเปนอาหารเสริมสุขภาพ รวมทั้งนําไปใชเปนอาหารในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ปลา และ

หอยชนิดตางๆ ในการเพาะเลี้ยงสาหราย S. platensis ถึงแมวาจะมีวิธีการที่ไมซับซอนมากนัก แตก็มีตนทุนใน

การผลิตที่คอนขางสูง เนื่องจากอาหารที่นํามาเพาะเลี้ยงในปจจุบันตองใชสารเคมีหลายชนิด เชน โซเดียมไบ

คารบอเนต ซึ่งมีการใชในปริมาณมากและมีราคาคอนขางแพง (Becker and  Venkataraman, 1982) ดังนั้นใน
ระยะเวลาที่ผานมาจึงมีการพยายามที่จะพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหราย S. platensis โดยการใชแหลงอาหารอื่นๆ 

ในการเพาะเลี้ยง รวมทั้งการนําน้ําเสียจากแหลงตางๆ ซึ่งสวนใหญมีปริมาณสารอาหารจําพวกไนเตรทและ

ฟอสเฟตที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของพวกสาหรายและแพลงกตอนพืชทดแทนสารเคมีบางชนิด เพื่อ

เปนแนวทางในการคงคุณคาทางโภชนาการของสาหราย S. platensis และสามารถลดตนทุนในการผลิตสาหราย 

S. platensis ได ทั้งยังเปนการชวยบําบัดน้ําเสียใหดีขึ้นกอนปลอยลงสูแหลงน้ําอีกดวย 
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อุปกรณและวิธีการ 

1. การเตรียมอาหารสําหรบัเพาะเลี้ยงสาหราย 

 การทดลองที่ 1 

 1.1 นําน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงมาทําการเจือจางน้ําเสียที่ความเขมขน 0 10 20 40 80 และ 100 

เปอรเซ็นต ซึ่งทุกความเขมขนเติมดวย NaHCO3 ที่ระดับความเขมขน 20 40 และ 60 เปอรเซ็นต ของสูตรอาหาร 

Zarrouk  

 1.2 นําความเขมขนของน้ําเสียที่สาหรายเจริญไดดีที่สุดในการทดลองยอยที่ 1 เติมดวย NaNO3 และ 

K2HPO4 ปริมาณ 1.5 และ 0.5 กรัมตอลิตร ตามลําดับ เพาะเลี้ยงในสภาพธรรมชาติและใหแสงจากหลอดฟลูออ

เรสเซนต เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน  

 การทดลองที่ 2  ใชน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต และน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงกับ

อาหาร Zarrouk ในอัตราสวน 1 : 1 เปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Zarrouk 

 จากนั้นทําการปรับคาความเปนกรด – ดาง ของอาหารใหอยูระหวาง 10 ± 1 ดวย 6 N NaOH  
 

2. การเตรียมเชื้อตั้งตน 

 การเตรียมเชื้อสาหรายที่จะใชเปนเชื้อตั้งตนสําหรับเพาะเลี้ยง นําสาหราย S. platensis ที่เพาะเลี้ยงใน

อาหาร Zarrouk จนมีความหนาแนนของเซลลเทากับ 1.0 (OD560) กรองดวยผากรองแพลงกตอน ลางดวยน้ํา

กล่ัน เพื่อใหอาหารที่ติดมาถูกชะลางออกไป ชั่งสาหรายสด 30 กรัม เติมน้ําใหครบ 1,000 มิลลิลิตร ดูดสาหราย 

200 มิลลิลิตรลงในอาหารที่เตรียมไวใน ขอ 1 
 

3. การวัดการเจริญเติบโตของสาหราย 

 นับจํานวนเซลลสาหราย โดยนําสไลด Hemacytometer 1 อัน จะมีตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ 2 ตาราง อยู

พื้นที่ตรงกลางสไลด โดยหยดตัวอยางสาหรายที่ตองการนับจํานวนลงไป 1 หยด ในชองใสตัวอยางของสไลด 

Hemacytometer ที่มีกระจกปดสไลดปดอยู วางสไลด Hemacytometer ทิ้งไว 1 นาที ใหสาหรายจมลงสูพื้น

สไลด นําไปสองดูผานกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 100 เทา โดยนับทุกเซลลสาหรายที่ปรากฏบนตารางนับจํานวน

ทั้ง 2 ตาราง แลวหาคาเฉลี่ยของจํานวนเซลลที่นับได  
 

4. การวัดคุณภาพน้ํา 
 นําน้ําเสียที่เตรียมเปนอาหารเพาะเลี้ยงสาหรายในการทดลองที่ 2 มาวัดคุณภาพน้ําทั้งกอนและหลังการ
เพาะเลี้ยงสาหรายโดยมีตัวชี้วดัดังนี้ 
 1. คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD5) โดยใชเครื่อง DO meter ของ Hach รุน Sension 
6 
 2. ปริมาณแอมโมเนีย ดวยเครื่อง DR-2000 ของ HACH 
 3. ปริมาณไนเตรท ดวยเครื่อง DR-2000 ของ HACH 
 4. ปริมาณฟอสเฟต ดวยเครื่อง DR-2000 ของ HACH 
 5. ปริมาณโลหะหนัก คือ สังกะสี, ทองแดง และตะกั่ว โดยเครื่องอะตอมมกิแอบซอรพชันสเปกโทรเมทรี 
(Atomic Absorption Spectrometry, AAS) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ผลการนับจํานวนเซลลสาหราย S. platensis 
 ในการทดลองที่ 1.1 โดยทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย S. platensis ในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงที่เจือจางดวย

ระดับความเขมขน 0 10 20 40 80 และ 100 เปอรเซ็นต ซึ่งแตละความเขมขนจะเติมโซเดียมไบคารบอเนตใน

ปริมาณ 20 40 และ 60 เปอรเซ็นต ของสูตรอาหาร Zarrouk เปนเวลา 30 วนั และตรวจนับจํานวนเซลลสาหราย   

S. platensis แสดงไวดัง ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนเซลลเจริญสูงสุดในแตละสูตรอาหาร 

อาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยง 
ความเขมขนของ 

น้ําเสีย 
ความเขมขนของ

โซเดียมไบคารบอเนต 

จํานวนเซลลที่เจริญสูงสุด x 104 เซลลตอ
มิลลิลิตร 

20% 3.50 ± 0.28a 

40% 5.66 ± 0.33b 0% 

60% 7.33 ± 0.16c 

20% 8.50 ± 0.00d 

40% 10.16 ± 0.16e 10% 

60% 10.66 ± 0.16e 

20% 10.33 ± 0.33e 

40% 12.16 ± 0.16fg 20% 

60% 12.33 ± 0.16g 

20% 11.50 ± 0.28f 

40% 12.16 ± 0.16fg 40% 

60% 13.16 ± 0.16h 

20% 13.66 ± 0.16h 

40% 14.83 ± 0.44i 80% 

60% 16.33 ± 0.33j 

20% 15.50 ± 0.28i 

40% 17.16 ± 0.16k 100% 

60% 18.16 ± 0.16l 

อาหาร Zarrouk 21.33 ± 0.16m 

* ตัวอักษรที่กํากบัไวเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยวิธี 

 Duncan Multiple Range Test 
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 ในการทดลองที่ 1.2 ทดลองเพาะเลี้ยงสาหรายในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงที่ทําการเติมโซเดียมไนเตรท      

ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ในปริมาณครึ่งหนึ่งของสูตรอาหาร Zarrouk และโซเดียมไบคารบอเนต 20 40 

และ 60 เปอรเซ็นต ของสูตรอาหาร Zarrouk เพาะเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ และใหแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต 

เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน จากการตรวจนับจํานวนเซลล เปนเวลา 30 วัน แสดงไวดัง ตารางที่ 2 ซึ่งพบวาสาหราย  

สไปรูลินาเจริญไดดีที่สุดในน้ําเสีย 100 เปอรเซ็นตที่เติมดวยโซเดียมไบคารบอเนต 60 เปอรเซ็นต โซเดียมไนเตรท

และไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตในปริมาณครึ่งหนึ่งของสูตรอาหาร Zarrouk คือมีจํานวนเซลลที่เจริญสูงสุด

เมื่อใหแสง 16 ชั่วโมงตอวัน เทากับ 29.16 ± 0.44  ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Feng และ Wu (2006) ที่ได

ทดลองเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลินาใน human urine พบวาสาหรายเจริญไดดีกวาในอาหาร Zarrouk และจาก

ผลการทดลองพบวาสาหรายที่ทําการเพาะเลี้ยงโดยใหแสงฟลูออเรสเซนตสามารถเจริญไดดีกวาสาหรายที่

เพาะเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ เนื่องจากสาหรายที่ทําการเพาะเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ อยูภายในตัวอาคาร ไมได

รับแสงโดยตรง ทําใหอาจไดรับแสงสวางนอยไปและเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ สาหรายที่ไดรับแสงจากหลอด

ฟลูออเรสเซนตจะไดรับแสงเปนเวลาที่มากกวาแสงจากดวงอาทิตยในสภาพธรรมชาติ จึงทําใหมีการสังเคราะห

แสงที่มากกวา เปนผลใหมีอัตราการเจริญที่มากกวา แตอยางไรก็ตามสาหรายในทั้งสองสภาพก็สามารถเจริญได

ในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงที่มีธาตุอาหารเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรัญญา (2542) ที่กลาววา

สาหรายสไปรูลินาสามารถเจริญไดดีเมื่อไดรับแสงเปนเวลา 12 ชั่วโมงตอวัน โดยจํานวนเซลลสาหรายจะเพิ่มขึ้น

เปนเทาตัวในชวงวันที่ 12-16 ของการเพาะเลี้ยง และการทดลองของสมเกียรติ และยุวดี (2542)ที่พบวาน้ําทิ้งจาก

บอหมักกาซชีวภาพมูลสุกรสามารถนํามาเลี้ยงสาหรายสไปรูลินาได โดยการเลี้ยงในหองปฏิบัติการจะทําใหได

สาหรายมีจํานวนเซลลที่สูงกวาการเลี้ยงในสภาพกลางแจงคือมีจํานวนเซลลสูงสุด 7,060 x 102 เซลลตอมิลลิลิตร 

และ 4,616 x 102 เซลลตอมิลลิลิตรตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนเซลลเจริญสูงสุดในแตละสูตรอาหาร 

จํานวนเซลลที่เจริญสูงสุด x 104 เซลล
ตอมิลลิลิตร 

อาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยง 
ในสภาพ
ธรรมชาต ิ

ใหแสง 16 ชั่วโมง
ตอวัน 

น้ําเสีย + NaHCO3 20% + NaNO3 และK2HPO4 18.16 ± 0.16b 24.33 ± 0.33e 

น้ําเสีย + NaHCO3 40% + NaNO3 และK2HPO4 22.50 ± 0.28d 27.16 ± 0.44f 

น้ําเสีย + NaHCO3 60% + NaNO3 และK2HPO4 24.50 ± 0.28e 29.16 ± 0.44g 

อาหาร Zarrouk 21.33 ± 0.16c 28.83 ± 0.16g 

น้ําเสีย 8.16 ± 0.16a 8.83 ± 0.16a 

* ตัวอักษรที่กํากบัไวเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยวิธี 

 Duncan Multiple Range Test 
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 จากการทดลองเพาะเลี้ยงสาหรายในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Zarrouk เปน

เวลา 30 วัน จากการตรวจนับจํานวนเซลลทุกวัน แสดงไวดัง ภาพที่ 1 พบวาการเพาะเลี้ยงสาหรายในน้ําเสีย100 

เปอรเซนต และน้ําเสียผสมกับอาหาร Zarrouk (1:1) เปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Zarrouk  พบวาในน้ําเสียผสม

กับอาหาร Zarrouk (1:1) มีการเจริญไดดีที่สุด โดยมีจํานวนเซลลสูงสุด 27.6 x 104 เซลลตอมิลลิลิตร สวนในน้ํา

เสีย100 เปอรเซ็นตสาหรายสามารถเจริญโดยมีจํานวนเซลลเจริญสูงสุด 7.1 x 104 เซลลตอมิลลิลิตร ในชวง 8 วัน

แรก แตปริมาณธาตุอาหารที่มีในน้ําเสียถูกใชหมดไปอยางรวดเร็ว สาหรายที่เพาะเลี้ยงในน้ําเสียจึงหยุดการ

เจริญเติบโต ในขณะที่สาหรายที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร Zarrouk เจริญตอไปไดจนจํานวนเซลลสูงสุดใน 12 วัน

ตอมา 

ผลการทดลองนี้จึงแสดงใหเห็นวาในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงมีธาตุอาหารที่สาหราย S. platensis ตองการ

อยางครบถวน เมื่อเทียบกับในอาหาร Zarrouk เพียงแตมีปริมาณที่ต่ํากวา แตสามารถนํามาใชสําหรับการ

เพาะเลี้ยงสาหรายได โดยควรมีการเติมน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงลงไปในระหวางการเพาะเลี้ยงสาหราย S. 

platensis หลังจากเริ่มทําการเพาะเลี้ยงในชวงที่สาหรายกําลังเจริญประมาณระยะกลางหรือระยะปลายของ

ระยะเอกซโพเนนเชียล ตามสภาวะที่ทําการเพาะเลี้ยงในขณะนั้น สวนการกําหนดระยะเวลาการเติมและปริมาณ

สารอาหารที่เติมนั้น ควรไดมีการทดลองตอไป  
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ภาพที ่1  แสดงจํานวนเซลลเจริญสูงสุดในแตละสูตรอาหาร 

 

2. ผลการตรวจวิเคราะหคณุสมบัติของน้ําเสียจากบอเลี้ยงกุง 
 ผลการตรวจวิเคราะหของน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง กอนและหลังทําการทดลอง แสดงไวดัง ตารางที่ 3  

จากการทดลองพบวา ปริมาณของฟอสเฟต ไนเตรท และแอมโมเนีย มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากไดทําการตรวจ

คุณภาพน้ําหลังการทดลองเพาะเลี้ยงสาหรายจนครบ 30 วัน ซึ่งสาหรายในน้ําเสียไดตายลงหมดหลังทําการ

เพาะเลี้ยงไปไดเพียง 15 วัน เมื่อเซลลสาหรายตายจะทําใหเซลลปลดปลอยสารที่สะสมไวในเซลลออกมา จึงทํา
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ใหปริมาณของสารดังกลาวเพิ่มขึ้น แตปริมาณโลหะหนัก คือ สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และทองแดง (Cu) ลดลง 

ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ Apiratikul (2006) ที่พบวาสาหรายชอพริกไทยสามารถดูดซับโลหะหนัก ตะกั่ว

ไดสูงสุด รองลงมาคือ ทองแดง และแคดเมียม ตามลําดับ  

หลังการทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย S. platensis ในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง พบวาคา BOD5 ลดลงจาก

กอนการทดลอง 54.5 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับการทดลองของสุขใจ และนวลพรรณ (2530) ไดทดลองเพาะเลี้ยง

สาหราย S. platensis เพื่อการกําจัดน้ําทิ้งจากโรงงานฆาไก พบวาหลังจากการเพาะเลี้ยงสาหรายแลว คา BOD5 

ลดลงอยูในชวง 15-25 เปอรเซ็นต  

 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง กอนและหลังการทดลอง 

ความเขมขน (mg/l) 
พารามิเตอร 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

PO4-P 0.12   0.43  

NH3-N 2.14   3.52  

NO3-N 5   8  

สังกะสี (Zn) 0.053   0.016  

ตะกั่ว (Pb) 0.049   0.021  

ทองแดง (Cu) 0.036   0.008  

BOD5 4.48  2.04  

 

สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย S. platensis ในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุงที่ระดับความเขมขนตางกัน 

คือ 0 20 40 80 และ 100 เปอรเซ็นต และเติมดวยโซเดียมไบคารบอเนตที่ระดับความเขมขนตางกัน คือ 20 40 

และ 60 เปอรเซ็นต ของสูตรอาหาร Zarrouk เปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Zarrouk เปนเวลา 30 วัน ทําการนับ

จํานวนเซลลสาหราย S. platensis ทุกวัน พบวา สาหราย S. platensis สามารถเจริญไดดีที่สุดในน้ําเสียจากบอ

เล้ียงกุงที่ไมไดทําการเจือจางและเติมดวยโซเดียมไบคารบอเนต ในปริมาณ 60 เปอรเซ็นต มีจํานวนเซลลสูงสุด

ในวันที่ 16 ของการเพาะเลี้ยง และมีการเจริญมากกวาเกือบทุกสูตรอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95เปอรเซ็นต 

 สวนการทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย S. platensis ในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง โดยเติมโซเดียมไบคารบอเนต 

20 40 และ 60 เปอรเซ็นต โซเดียมไนเตรทและโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ปริมาณครึ่งหนึ่งของสูตร 

Zarrouk เปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Zarrouk ในสภาพธรรมชาติและใหแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตเปนเวลา 

16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 30 วัน ทําการนับจํานวนเซลลทุกวัน พบวา สาหรายที่ทําการเพาะเลี้ยงในน้ําเสียที่เติม

ดวยโซเดียมไบคารบอเนต 60 เปอรเซ็นต และโซเดียมไนเตรทและโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต โดยใหแสง
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จากหลอดฟลูออเรสเซนตเปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน มีการเจริญไดดีที่สุด มีจํานวนเซลลสูงสุดในวันที่ 21 ของการ

เพาะเลี้ยง และมีการเจริญมากกวาทุกสูตรอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 ในการทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย S. platensis ในน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง และน้ําเสียผสมกับอาหาร 

Zarrouk อัตราสวน 1: 1 เปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Zarrouk เปนเวลา 30 วัน ทําการนับจํานวนเซลลทุกวัน และ

ตรวจสอบคุณภาพของน้ําทั้งกอนและหลังการเพาะเลี้ยงสาหราย พบวา จํานวนเซลลของสาหรายในน้ําเสียที่ผสม

กับอาหาร Zarrouk เจริญไดดีที่สุด โดยมีจํานวนเซลลสูงสุดในวันที่ 21 ของการเพาะเลี้ยง ซึ่งมีการเจริญมากกวา

สูตรอาหาร Zarrouk อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และเมื่อทําการตรวจคุณภาพ

น้ําเสียหลังการทดลองเลี้ยงสาหราย เปนเวลา 30 วัน พบวา คา BOD5 และปริมาณโลหะหนัก ลดลง 
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