
ว.วิทย. ม¢. 40(1) 177-187 (2555) KKU Sci. J.40(1) 177-187 (2012)

สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงไดอะตอมทาลัสซิโอซิรา 
(Thalassiosira sp.) ในห้องปฏิบัติการ

Suitable Media for Culturing the Diatom, Thalassiosira sp. 
in the Laboratory
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บทคัดย่อ
	 เพาะเลี้ยงไดอะตอมทาลัสซิโอซิราในห้องปฏิบัติการที่ความหนาแน่นเซลล์เฉลี่ย	 105	 เซลล์/มิลลิลิตร
ที่อุณหภูมิ	28	±	1	องศาเซลเซียส	ความเป็นกรด-ด่าง	7.5	±	0.2	และความเข้มแสง	4,000	ลักซ์	เปรียบเทียบสูตร
อาหารเพาะเลี้ยง	 4	 สูตรคือ	 AGP	 (ปุ๋ยเกรดการค้า)	 Guillard	 (F/2)	 Conway	 และ	 Conway	modified	 (MF)	
ตรวจวัดการเติบโตทุก	 6	 ชม.	 จนความหนาแน่นเซลล์สูงสุด	 เพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่องจนจบการทดลองเมื่อความ
หนาแนน่เซลลล์ดลงตดิตอ่กนั	4	ครัง้ภายในเวลา	24	ชม.	พบวา่ทาลสัซโิอซริามคีวามหนาแนน่เซลลส์งูสดุในอาหารสตูร	
AGP,	F/2,	Conway	และ	MF	คือ	6.47	±	0.198,	6.18	±	0.168,	5.89	±	0.198	และ	9.08	±	0.307	×	105	เซลล์/
มล.	ตามลำาดับ	อาหารเพาะเลี้ยงสูตร	MF	ใช้เวลาในการเติบโตนานสุด	ตามด้วยอาหารสูตร	Conway,	F/2	and	AGP	
คือ	 156,	 144,	 102	และ	96	ชม.	 ตามลำาดับ	พบความแตกต่างทางสถิติของค่าความหนาแน่นเซลล์ระหว่างอาหาร
เพาะเลี้ยงสูตร	MF	กับสูตรที่เหลือ	ขนาดเซลล์ของทาลัสซิโอซิราลดลงเป็นลำาดับในอาหารสูตร	AGP,	F/2,	Conway	
และ	MF	มีความกว้างเซลล์เฉลี่ย	7.74	±	1.07,	7.16	±	1.21,	6.47	±	1.01	และ	5.92	±	0.93	ไมโครเมตร	ตามลำาดับ	
และมีความยาวเซลล์เฉลี่ย	18.17	±	0.51,	16.41	±	1.03,	15.26	±	1.12	และ	15.07	±	1.04	ไมโครเมตร	ตามลำาดับ	
ไมพ่บความผดิปกตแิละการปนเปือ้นของเซลลท์าลสัซโิอซริาในทกุชดุทดลอง	ความเปน็กรด-ดา่งของนำา้เพาะเลีย้งมคีา่	
7.76-8.37	ปริมาณไนเตรท	ไนไตรท์	แอมโมเนีย	ฟอสเฟตอนินทรีย์	และฟอสฟอรัสรวม	คือ	0.94-2.20,	0.005-0.086,	
0.010-1.577,	0.013-0.165	และ	0.078-0.528	มก./ล.	ตามลำาดับ

ABSTRACT
 Culturing of the diatom, Thalassiosira	sp.	was	conducted	in	the	laboratory	with	an	average	
of	105	cells/ml	at	28	±	1	ºC,	pH	7.5	±	0.2	and	light	intense	of	4,000	lux.	Four	types	of	media	were	
AGP	(commercial	grade),	Guillard	(F/2),	Conway	and	Conway	modified	(MF)	were	compared.	The	
growth	was	recorded	every	6	hours	until	to	the	maximum	cell	density	was	reached.	The	continuing	
culture	was	finished	when	the	cell	density	decreased	4	times	within	24	hr.	The	results showed	the	
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maximum	cell	density	of	AGP,	F/2,	Conway	and	MF	medium	were	6.47	±	0.198,	6.18	±	0.168,	5.89	
±	0.198	and	9.08	±	0.307	×	105	cells/ml,	respectively.	MF	medium	showed	the	highest	time	interval	
followed	by	Conway,	F/2	and	AGP	with	156,	144,	102	and	96	hr.,	respectively.	The	statistical	analy-
sis	showed	significant	differences	in	maximum	density	between	MF	medium	and	the	other	media.	
The	cell	size	decreased	in	series	form	AGP,	F/2,	Conway	and	MF	medium.	The	average	cell	widths	
were	7.74	±	1.07,	7.16	±	1.21,	6.47	±	1.01	and	5.92	±	0.93	micrometers,	respectively.	The	average	
cell	lengths	were	18.17	±	0.51,	16.41	±	1.03,	15.26	±	1.12	and	15.07	±	1.04	micrometers,	respectively.	
Abnormal	cells	and	contamination	were	not	recorded.	pH	ranged	from	7.76-8.37, nitrate, nitrite, 
ammonia,	orthophosphate	and	total	phosphorus	varied	form	0.94-2.20,	0.005-0.086,	0.010-1.577,	
0.013-0.165	and	0.078-0.528	mg/l,	respectively.	

คำาสำาคัญ:		 ทาลัสซิโอซิรา	ความหนาแน่นเซลล์	อาหารสูตรเอจีพี	สูตรคอนเวย์	สูตรกิวลาร์ล	สูตรเอ็มเอฟ	
Keywords:  Thalassiosira	sp.,	Cell	Density,	AGP,	Guillard	(F/2),	Conway,	Conway	Modified	(MF)

บทนำา 
 อาหารธรรมชาติถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อลูก
สตัวน์ำา้วยัออ่นเพือ่พฒันาเปน็วยัเจรญิพนัธุ	์(Watanabe,	
1988)	ชนิดของอาหารธรรมชาติที่นิยมนำามาอนุบาลลูก
สัตว์ทะเลวัยอ่อนมักเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม	
เช่น	 Chaetoceros และSkeletonema	 (Amos,	
1986)	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เพาะเลี้ยงง่าย	 ใช้เวลา
ในการเพิ่มจำานวนเซลล์สั้น	 และมีคุณค่าทางอาหารสูง
พอควร	ปจัจบุนัมกีารศกึษาคน้ควา้เพือ่นำาแพลงกต์อนพชื
ชนิดอื่นมาใช้ทดแทนหรือใช้เสริมไดอะตอมชนิดเดิมที่มี
การใช้กันอยู่	 เช่น	Thalassiosira โดยเฉพาะชนิดของ
ทาลัสซิโอซิราที่ได้รับความนิยมนำามาใช้อนุบาลสัตว์
ทะเลวัยอ่อนคือ T. weissflogii ซึ่งมีเซลล์ด้านข้าง
ฝาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 (ฤทธิพร	 เผือกอุดม,	 2548)	
ประโยชน์ของทาลัสซิโอซิราคือเป็นตัวบ่งชี้ความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งนำ้า	 เป็นแหล่งทดแทนแพลงก์ตอน
ชนิดเดิมที่นิยมใช้	 เป็นแหล่งคุณค่าทางโภชนาการที่
สูงต่อสัตว์นำ้าวัยอ่อน	 โดยเฉพาะเป็นอาหารมีชีวิตให้
กับลูกสัตว์นำ้าวัยอ่อน	 เช่น	 ทำาให้ลูกหอยแมลงภู่ที่ได้
รับ	 Thalassiosira	 มีประสิทธิภาพการย่อยที่ดีขึ้น	
(Maurizio	et	al.,	2007)	ลูกกุ้งที่ได้รับ Thalassiosira 
ช่วยทำาให้ระบบการย่อยอาหารของลูกกุ้งดีขึ้น	 และ
สะดวกต่อการนำาไปใช้คือสามารถให้เป็นอาหารสดหรือ
แช่เย็นไว้ก็ได้ซึ่งจะไม่ทำาให้เสียคุณค่าทางอาหารไป	
ดังนั้นจึงมีการใช้ไดอะตอมเหล่านี้ร่วมกันหรือให้ในบาง
ช่วงเวลาของการอนุบาล	 โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ

ของไดอะตอมแต่ละชนิด	 เช่น	Chaetoceros	 สามารถ
เพาะเลี้ยงได้ง่าย	 มีวงจรชีวิตยาว	 ลักษณะเซลล์เป็น
เซลล์เดี่ยวเล็กๆ	 ส่วน Skeletonema	 เพาะเลี้ยง
ได้ยาก	การจัดการในระบบการเพาะเลี้ยงมีความยุ่งยาก	
มวีงจรชวีติสัน้		ทีผ่า่นมาจงึมกีารใชค้โีตเซอรรอสเพราะได้
ปรมิาณเซลลท์ีม่ากกวา่	ราคาตน้ทนุถกูกวา่	และเริม่มกีาร
เสริม Thalassiosira ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลต่างๆ	
หรือในบางช่วงที่ไม่สามารถเพาะ	 Chaetoceros	 ได้	
ก็สามารถที่จะใช้ Thalassiosira	 ในการอนุบาลลูก
สัตว์นำ้าแทนได้	 ดังนั้นการศึกษาสูตรอาหารที่ใช้เพื่อการ
เพาะเลี้ยง	 Thalassiosira	 จึงเป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อให้
ได้ผลผลิต	 Thalassiosira	 ในปริมาณมาก	 พอเพียง	
ปราศจากการปนเปื้อน	 ใช้เวลาพอเหมาะ	 มีคุณค่า
ทางอาหารสงู	และใชต้น้ทนุไมส่งูมากนกัทัง้การเพาะเลีย้ง
ในห้องปฎิบัติการและสภาพกลางแจ้ง	 ซึ่งการเพาะเลี้ยง
ในห้องปฎิบัติการควรเลือกใช้สูตรอาหารที่ใช้ได้ดีกับได
อะตอมชนิดที่นิยมในปัจจุบันก่อน	 เช่น	 สูตร	 Guillard	
(F/2)	และ	Conway	เป็นต้น

วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา: 
	 1.	สตูรอาหารทีเ่หมาะสมสำาหรบัการเพาะเลีย้ง
ทาลัสซิโอซิราในห้องปฏิบัติการ	 (ความหนาแน่นเซลล์	
ขนาดเซลล์	และความสมบูรณ์เซลล์)	
	 2.	คุณภาพนำ้าเพาะเลี้ยง	(culture)	ตลอดการ
เพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยสูตรอาหารต่างกัน	และการ
เปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในรูปต่างๆ
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วิธีการดำาเนินงาน
	 เพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราในห้อง	 ปฏิบัติการ	
ด้วยอาหารที่ต่างกัน	4	สูตร	คือ	AGP	(ปุ๋ยเกรดการค้า),	
Guillard	(F/2),	Conway	และ	Conway	,s	modified;	
MF	(ลัดดา	วงศ์รัตน์,	2542)	(ตารางที่	1)	ในถุงพลาสติก
ใสทีป่รมิาตรนำา้เพาะเลีย้ง	20	ลติร	(ขนาดถงุยาว	50	ซม.	
มีความกว้างของถุง	 นำ้า	 และทาลัสซิโอซิรา	 15	 ซม.)	 ที่
ความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้น	 105	 เซลล์/มิลลิลิตร	 (เซลล์
กว้างและยาวเฉลี่ย	5.44	±	0.67	และ	14.88	±	0.56	
ไมโครเมตร)	 ความเค็ม	 25	 ส่วนในพัน	 อุณหภูมิ	 28	 ±	
1	องศาเซลเซียส	ความเป็นกรด-ด่าง	7.5	±	0.2	ความ

เข้มแสง	4,000	ลักซ์	ที่	12	ชั่วโมงต่อวัน	และให้อากาศ
ตลอดการทดลอง	(ฤทธพิร	เผอืกอดุม,	2548)	ใชแ้ผนการ
ทดลองแบบสุม่สมบรูณ	์(CRD)	ม	ี4	ชดุทดลองๆ	ละ	4	ซำา้	
ตรวจวัดการเจริญทวีจำานวน	(ความหนาแน่นเซลล์)	ด้วย
สไลด์นับเม็ดเลือดทุก	6	ชั่วโมง	ตรวจวัดขนาดและความ
สมบูรณ์เซลล์ในชั่วโมงที่ทาลัสซิโอซิรามีความหนาแน่น
เซลล์สูงสุด	 และตรวจวัด-วิเคราะห์คุณภาพนำ้าทุกวันๆ	
ละ	1	ครั้ง		เพาะเลี้ยงจนทาลัสซิโอซิรามีความหนาแน่น
เซลล์ลดลงติดต่อกัน	4	ครั้งภายใน	24	ชั่วโมง	จึงจบการ
ทดลอง

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิรา

ผลการวิเคราะห์
 1. การเจริญทวีจำานวนของทาลัสซิโอซิรา
	 ทาลสัซโิอซริาทีเ่พาะเลีย้งดว้ยอาหารสตูร	AGP,	
Conway,	F/2	และ	MF	เจรญิทวจีำานวนสงูสดุในชัว่โมงที่
ต่างกันคือ	ชั่วโมงที่	96,	102,	144	และ	156	ตามลำาดับ	
เมื่อความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้นมีค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ	 (p	>	0.05)	ส่วนในวันที่ทาลัสซิโอซิราในแต่ละชุด

ทดลองเจรญิสงูสดุ	คา่ความหนาแนน่เซลลข์องทาลสัซโิอ
ซิราในชุดทดลองที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร	MF	 มีค่า
สูงสุดคือ	9.08	±	0.307 	x	105	เซลล์/มิลลิลิตร	สูงกว่า	
(p	<	0.05)	อีก	3	ชุดทดลองที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร	
AGP,	Conway	และ	F/2	ที่มีค่า	6.47, 6.18	และ	5.89	
x	105	เซลล์/มิลลิลิตร ตามลำาดับ	(ตารางที่	2)
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ตารางที่ 2	ความหนาแน่นเซลล์เฉลี่ยของทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกัน	
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หมายเหตุ  1. ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวนอนเดียวกัน (p > 0.05) 
               2. ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันก ากับ แสดงความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวนอน 

   เดียวกัน (p < 0.05) 
              3. - หมายถึง สิ้นสุดการทดลองแล้ว 
              4. แถบด าในตาราง แสดงระยะเวลาที่ใช้เพาะเล้ียงเซลล์ทาลัสซิโอซิราจนมีความหนาแน่นเซลล์สูงสุดของแต่ละสูตรอาหาร 

 
2. ขนาดเซลล์ของทาลสัซิโอซิรา 

เมื่อน าเซลล์ของทาลัสซิโอซิราในช่ัวโมงที่มีการเจริญทวีจ านวนสูงสุดของแต่ละชุดทดลองไปตรวจวัดขนาดเซลล์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเซลล์มีขนาดแตกต่างกัน (p < 0.05) ในระหว่างชุดทดลองทั้ง 4 ชุด กล่าวคือทาลัสซิโอซิราที่ 
เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร AGP, Conway, F/2 และ MF มีขนาดใหญ่สุดไปถึงเล็กสุดเป็นล าดับตาม สูตรอาหารทั้ง 4 สูตร
ข้างต้น ชุดทดลองที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร MF ทาลัสซิโอซิรามีขนาดความกว้างเซลล์น้อยสุดเพียง 5.92 ± 0.93 
ไมโครเมตร แตกต่าง (p < 0.05) กับทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร Conway ที่มีความกว้างเซลล์ 6.47 ± 1.01 
ไมโครเมตร แต่ยังน้อยกว่า (p < 0.05) เซลล์ของทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร AGP และ F/2 ที่มีขนาดความ
กว้างเซลล์แตกต่างกัน (p < 0.05) คือ 7.74 ± 1.07  และ 7.16 ± 1.21 ไมโครเมตรตามล าดับ ส่วนขนาดความยาวของเซลล์
พบว่าทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร AGP มีความยาวเซลล์สูงสุด 18.17 ± 0.51 ไมโครเมตร ยาวกว่า (p < 0.05) 
อีก 3 ชุดทดลองที่เหลือ รองลงมาเป็นล าดับคือทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร F/2, Conway และ MF ที่มีความ
ยาวเซลล์ 16.41 ± 1.03, 15.26 ± 1.12 และ 15.07 ± 1.04 ไมโคร เมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ขนาดเซลล์เฉลี่ยของทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกันในช่ัวโมงท่ีทาลัสซิโอซิราเติบโตสูงสุด   

ขนาดเซลล์ (ไมโครเมตร) 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิรา 

AGP F/2 Conway  MF 
ความกว้าง 
ความยาว 

7.74 ± 1.07a 
18.17 ± 0.51a  

7.16 ± 1.21b 
16.41 ± 1.03b 

6.47 ± 1.01c 
15.26 ± 1.12c  

5.92 ± 0.93d 
15.07 ± 1.04d   

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันก ากับ แสดงความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน   
           แนวนอนเดียวกัน (p < 0.05) 
 
3. ความสมบูรณ์ของเซลล์ทาลัสซิโอซิรา  

ในช่ัวโมงที่เซลล์ทาลัสซิโอซิราในแต่ละชุดทดลองเจริญทวีจ านวนสูงสุด การเปลี่ยนแปลงสีของน้ าเพาะเลี้ยง 
(culture) ในถุงพลาสติกใสในระหว่างชุดทดลองทั้ง 4 ชุดแตกต่างกัน สีของน้ าเพาะเลี้ยงมีสีเข้มสุดในชุดที่ใช้อาหารสูตร MF 
ส่วนอีก 3 ชุดทดลองที่เหลือสีของน้ าเพาะเลี้ยงมีสีเข้มใกล้เคียงกัน และเมื่อน าเซลล์ทาลัสซิโอซิราในช่ัวโมงดังกล่าวไปตรวจดู
ลักษณะของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  พบว่าทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 4 สูตรมีความสมบูรณ์เซลล์เป็นปกติ 
ไม่พบเซลล์ที่มีรูปร่างผิดปกติ บิดเบี้ยว หรือเซลล์แตกหัก และไม่พบการปนเปื้อนของโปรโตซัวเหมือนกันทั้ง 4 ชุดทดลอง (รูป
ที่ 1) 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ลักษณะเซลล์ของเซลล์ทาลัสซโิอซิราทีไ่ด้จากการเพาะเลีย้งด้วยสูตรอาหาร AGP, F/2, Conway และ MF ตามล าดับ 

หมายเหตุ		 1.		ns	คือ	non	significant	แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวนอนเดียวกัน	(p	>	0.05)
															2.	 ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันกำากับ	แสดงความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน
	 	 แนวนอนเดียวกัน	(p	<	0.05)
														 3.		-	หมายถึง	สิ้นสุดการทดลองแล้ว
														 4.		แถบดำาในตาราง	แสดงระยะเวลาที่ใช้เพาะเลี้ยงเซลล์ทาลัสซิโอซิราจนมีความหนาแน่นเซลล์สูงสุดของแต่ละสูตรอาหาร

2. ขนาดเซลล์ของทาลัสซิโอซิรา
	 เมื่อนำาเซลล์ของทาลัสซิโอซิราในชั่วโมงที่มี
การเจริญทวีจำานวนสูงสุดของแต่ละชุดทดลองไปตรวจ
วัดขนาดเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเซลล์มีขนาด
แตกต่างกัน	(p	<	0.05)	ในระหว่างชุดทดลองทั้ง	4	ชุด	
กลา่วคอืทาลสัซโิอซริาที ่เพาะเลีย้งดว้ยอาหารสตูร	AGP,	
Conway,	 F/2	 และ	MF	 มีขนาดใหญ่สุดไปถึงเล็กสุด
เป็นลำาดับตาม	สูตรอาหารทั้ง	4	สูตรข้างต้น	ชุดทดลอง
ที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร	MF	 ทาลัสซิโอซิรามีขนาด
ความกว้างเซลล์น้อยสุดเพียง	5.92	±	0.93	ไมโครเมตร	
แตกต่าง	 (p	<	0.05)	กับทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วย
อาหารสูตร	Conway	ที่มีความกว้างเซลล์	6.47	±	1.01	

ไมโครเมตร	แต่ยังน้อยกว่า	(p	<	0.05)	เซลล์ของทาลัส
ซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร	AGP	และ	F/2	ที่มี
ขนาดความกว้างเซลล์แตกต่างกัน	(p	<	0.05)	คือ	7.74	
±	1.07 	และ	7.16	±	1.21	ไมโครเมตรตามลำาดับ	ส่วน
ขนาดความยาวของเซลลพ์บวา่ทาลสัซโิอซริาทีเ่พาะเลีย้ง
ด้วยอาหารสูตร	 AGP	 มีความยาวเซลล์สูงสุด	 18.17	 ±	
0.51	ไมโครเมตร	ยาวกว่า	(p	<	0.05)	อีก	3	ชุดทดลอง
ทีเ่หลอื	รองลงมาเปน็ลำาดบัคอืทาลสัซโิอซริาทีเ่พาะเลีย้ง
ด้วยอาหารสูตร	F/2,	Conway	และ	MF	ที่มีความยาว
เซลล์	16.41	±	1.03,	15.26	±	1.12	และ	15.07	±	1.04	
ไมโคร	เมตร	ตามลำาดับ	(ตารางที่	3)

ตารางที ่3	ขนาดเซลลเ์ฉลีย่ของทาลสัซโิอซริาทีเ่พาะเลีย้งดว้ยสตูรอาหารตา่งกนัในชัว่โมงทีท่าลสัซโิอซริาเตบิโตสงูสดุ

3. ความสมบูรณ์ของเซลล์ทาลัสซิโอซิรา 
	 ในชั่วโมงที่เซลล์ทาลัสซิโอซิราในแต่ละชุด
ทดลองเจริญทวีจำานวนสูงสุด	 การเปลี่ยนแปลงสีของ
นำ้าเพาะเลี้ยง	 (culture)	 ในถุงพลาสติกใสในระหว่างชุด
ทดลองทั้ง	 4	 ชุดแตกต่างกัน	 สีของนำ้าเพาะเลี้ยงมีสีเข้ม
สดุในชดุทีใ่ชอ้าหารสตูร	MF	สว่นอกี	3	ชดุทดลองทีเ่หลอื
สีของนำ้าเพาะเลี้ยงมีสีเข้มใกล้เคียงกัน	 และเมื่อนำาเซลล์

ทาลัสซิโอซิราในชั่วโมงดังกล่าวไปตรวจดูลักษณะของ
เซลลภ์ายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์		พบวา่ทาลสัซโิอซริาทีเ่พาะ
เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง	4	สูตรมีความสมบูรณ์เซลล์เป็นปกติ	
ไมพ่บเซลลท์ีม่รีปูรา่งผดิปกต	ิบดิเบีย้ว	หรอืเซลลแ์ตกหกั	
และไม่พบการปนเปื้อนของโปรโตซัวเหมือนกันทั้ง	4	ชุด
ทดลอง	(รูปที่	1)

รปูที ่1 ลกัษณะเซลลข์องเซลลท์าลสัซโิอซริาทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งดว้ยสตูรอาหาร	AGP,	F/2,	Conway	และ	MF	ตามลำาดบั
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4. ต้นทุนค่าอาหาร 

	 อาหารทดลองทั้ง	4	ชุดทดลองมีต้นทุนต่างกัน	

(p	 <	 0.05)	 ต้นทุนค่าอาหารสูตรที่สูงสุดคืออาหารสูตร	

AGP	ที่มีค่า	0.6036	บาท/ลิตร	รองลงมาเป็นลำาดับคือ

สูตร	Conway,	MF	และ	F/2	ที่มีค่า	0.4768,	0.2848	

และ	0.2612	บาท/ลิตร	ตามลำาดับ

5. คุณภาพนำ้า 

	 5.1	ความเปน็กรด-ดา่ง	ในวนัเริม่ตน้นำา้ทีเ่พาะ

เลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยอาหารต่างกัน	 4	 สูตรมีความ

เป็นกรด-ด่างไม่ต่างกัน	(p	>	0.05)	ความเป็นกรด-ด่าง

ของนำ้าเพาะเลี้ยงมีค่าสูงขึ้นตามจำานวนวันเพาะเลี้ยงที่

ยาวนานขึ้น	 ในวันที่ทาลัสซิโอซิราของแต่ละชุดทดลอง

เติบโตสูงสุดมีความเป็นกรด-ด่างต่างกัน	(p	<	0.05)	นำ้า

เพาะเลีย้งทาลสัซโิอซริาดว้ยอาหารสตูร	F/2	มคีวามเปน็

กรด-ด่างสูงสุดคือ	8.37	±	0.011	สูงกว่า	(p	<	0.05)	นำ้า

เพาะเลี้ยงใน	3	สูตรอาหารที่เหลือท่ีมีค่าไม่ต่างกัน	(p	>	

0.05)	คือ	8.21-8.26	(ตารางท่ี	4)

	 5.2	ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน นำ้าเพาะเลี้ยง

ทาลัสซิโอซิรามีไนเตรทลดลงจากวันเริ่มต้นตามจำานวน

วนัเพาะเลีย้งทีน่านขึน้	สว่นในวนัทีท่าลสัซโิอซริาในแตล่ะ

ชดุทดลองเตบิโตสงูสดุ	พบปรมิาณไนเตรทในนำา้มคีา่ตา่ง

กัน	 (p	 <	 0.05)	 กล่าวคือนำ้าที่เพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิรา

ด้วยอาหารสูตร	F/2	เหลือไนเตรทสูงสุด	1.36	±	0.006  

มิลลิกรัม/ลิตร	 สูงกว่า	 (p	 >	 0.05)	 ไนเตรทในนำ้าเพาะ

เลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยอาหารสูตร	AGP,	Conway	และ	

MF	ที่มีค่า	0.94	±	0.015 ,	1.13	±	0.006	และ	0.95	±	

0.006	มิลลิกรัม/ลิตรตามลำาดับ	(ตารางที่	5)

ตารางที่ 4	ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยของนำ้าเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยสูตรอาหารต่างกัน	



วารสารวิทยาศาสตร์	มข.	ปีที่	40	ฉบับที่	1 183งานวิจัย

ตารางที่ 5	ปริมาณไนเตรทเฉลี่ย	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ในนำ้าเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยสูตรอาหารต่างกัน	

	 5.3	ปรมิาณไนไตรท-์ไนโตรเจน นำา้ทีเ่พาะเลีย้ง

ทาลสัซโิอซริาดว้ยอาหาร	4	สตูรในวนัเริม่ตน้มคีา่ตา่งกนั	

(p	 <	 0.05)	 และลดลงตามจำานวนวันที่เพาะเลี้ยงที่เพิ่ม

ขึ้น	 ส่วนในวันที่ทาลัสซิโอซิราในแต่ละชุดทดลองเติบโต

สูงสุดมีค่าต่างกันเช่นกันคือนำ้าเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิรา

ด้วยอาหารสูตร	MF	 มีไนไตรท์ต่ำาสุด	 0.005	 ±	 0.004	

มิลลิกรัม/ลิตร	ต่ำากว่าอีก	3	ชุดทดลองที่เหลือ	นำ้าเพาะ

เลีย้งทาลสัซโิอซริาดว้ยอาหารสตูร	F/2	และ	Conway	มี

ไนไตรท์สูงสุดเท่ากันคือ	0.012	มิลลิกรัม/ลิตร	(ตารางท่ี	6)

	 5.4	 ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน	 ในวันเริ่ม

ต้นนำ้าเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราทั้ง	4	ชุดมีแอมโมเนียต่าง

กัน	(p	<	0.05)	และลดลงตามจำานวนวันเพาะเลี้ยง	ส่วน

ในวนัทีท่าลสัซโิอซริาในแตล่ะชดุทดลองเตบิโตสงูสดุมคีา่

ตา่งกนัคอืชดุทีใ่ชอ้าหาร	F/2	เหลอืแอมโมเนยีในนำา้สงูสดุ

คือ	0.183	±	0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	สูงกว่าชุดที่ใช้อาหาร	

MF,	AGP	และ	Conway	ทีม่ปีรมิาณรองลงมาเปน็ลำาดบั	

0.020	±	0.002 ,	0.013	±	0.001 	และ	0.010	±	0.011  

มิลลิกรัม/ลิตร	(ตารางที่	7)

	 5.5	 ปริมาณฟอสเฟตอนินทรีย	์ นำ้าเพาะเลี้ยง

ทาลสัซโิอซริาทัง้	4	ชดุในวนัเริม่ตน้มฟีอสเฟต	อนนิทรยีต์า่ง

กนั	(p	<	0.05)	และลดปรมิาณลงตามจำานวนวนัเพาะเลีย้ง

ส่วนฟอสเฟตอนินทรีย์ในนำ้าเพาะเลี้ยงในวันที่ทาลัส

ซิโอซิราในแต่ละชุดทดลองเติบโตสูงสุด	 พบว่านำ้าเพาะ

เลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยอาหาร	 AGP	 เหลือฟอสเฟต

อนินทรีย์สูงสุด	0.035	±	0.003 	มิลลิกรัม/ลิตร	สูงกว่า

เป็นลำาดับกับนำ้าเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วย	MF,	 F/2	

และ	Conway	ที่มีค่า	0.032	±	0.005,	0.018	±	0.003	

และ	0.013	±	0.003	มิลลิกรัม/ลิตรตามลำาดับ	(ตารางท่ี	8)

 5.6	 ปริมาณฟอสฟอรัสรวม ในวันเริ่มต้นนำ้า

เพาะเลี้ยงทั้ง	 4	 ชุดทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัสรวมต่าง

กัน	 (p<0.05)	 และมีปริมาณลดลงตามจำานวนวันเพาะ

เลี้ยงที่ยาวนานขึ้น	 ส่วนในวันที่ทาลัสซิโอซิราในแต่ละ

ชุดทดลองเติบโตสูงสุด	 นำ้าเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วย

อาหารสตูร	Conway	เหลอืปรมิาณฟอสฟอรสัรวมสงูสดุ	

0.135	±	0.003 มิลลิกรัม/ลิตร	สูงกว่าเป็นลำาดับกับนำ้า

เพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยอาหารสูตร	 F/2,	MF	และ	

AGP	ทีม่ฟีอสฟอรสัรวม	0.128	±	0.006,	0.098	±	0.004	

และ	0.078	±	0.006	มิลลิกรัม/ลิตรตามลำาดับ	(ตารางท่ี	9)
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ตารางที่ 6	ปริมาณไนไตรท์เฉลี่ย	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ในนำ้าที่เพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยสูตรอาหารต่างกัน

ตารางที่ 7	ปริมาณแอมโมเนียเฉลี่ย	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ในนำ้าเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยสูตรอาหารต่างกัน



วารสารวิทยาศาสตร์	มข.	ปีที่	40	ฉบับที่	1 185งานวิจัย

ตารางที่ 8	ปริมาณฟอสเฟตอนินทรีย์เฉลี่ย	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ในนำ้าเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยสูตรอาหารต่างกัน

ตารางที่ 9	ปริมาณฟอสฟอรัสรวมเฉลี่ย	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ในนำ้าเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วยสูตรอาหารต่างกัน
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วิจารณ์ผลการทดลอง
	 ทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร	MF	

เจริญสูงสุดในชั่วโมงที่	156	(หรือ	6.5	วัน)	มีความหนา

แน่นเซลล์	 9.08	 x	 105 เซลล์/มิลลิลิตร	 ใกล้เคียงกับ	

ฤทธิพร	 เผือกอุดม	 (2548)	 รายงานคือ	 9.01	 x	 105 

เซลล/์มลิลลิติรเมือ่ใชอ้าหารสตูรเดยีวกนัแตฤ่ทธพิรเพาะ

เลี้ยงที่ความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้นสูงกว่าคือ	 106	 เซลล์/

มิลลิลิตร	 จึงใช้เวลาเจริญสูงสุดสั้นกว่าคือ	 5	 วัน	 (การ

ทดลองนี้ใช้หัวเชื้อเริ่มต้น	105	เซลล์/มิลลิลิตร)	ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะการศึกษาครั้งนี้ใช้ถุงพลาสติกใสในการเพาะ

เลี้ยงแทนขวดแก้ว	 ดังนั้นจึงมีผลต่อการเติบโต	 เพราะ

แสงเปน็ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเจรญิของแพลงกต์อนพชื	(ลดั

ดา	วงศ์รัตน์,	2542;	มาวิทย์	อัศวอารีย์	และธิดา	เพชร

มณี,	 2534;	 Fogg,	 1975)	อาหารสูตร	MF	มีชนิดและ

ปริมาณธาตุอาหารที่ต่างกับสูตรอาหารอื่น	 2	 ชนิดคือ	

เหล็ก	(FeCl
3
.6H

2
O)	12.9	มิลลิกรัม/ลิตร	และ	EDTA	20	

มิลลิกรัม/ลิตร	ทำาให้ทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงในอาหาร

สูตรดังกล่าวเจริญได้ดีที่สุด	 เพราะธาตุเหล็กจะช่วยดูด

ซึมไนโตรเจนในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ดียิ่งขึ้น	

อีกทั้งการเติมสาร	 EDTA	 จะช่วยป้องกันการตกตะกอน

จากเหล็ก	 และเป็นคีเลเตอร์ที่นิยมใช้เติมในนำ้าที่ใช้เพาะ

เลี้ยงแพลงก์ตอนพืชนำ้าเค็ม (ฤทธิพร	เผือกอุดม,	2548)	

ทำาให้ได้ความหนาแน่นเซลล์สูงกว่าสูตรอาหารอื่นที่ไม่

พบการเติมหรือเติมในปริมาณที่น้อยกว่า	 เพราะทาลัสซิ

โอซิราที่ใช้อาหารสูตร	MF	 สามารถใช้ธาตุอาหารที่มีอยู่

ในสูตรอาหารได้สูงกว่า	

	 ชุดทดลองที่ เพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราด้วย

อาหารสูตร	Conway	พบว่ามีการเติม	H
3
BO

3
	แต่น่าจะ

ไม่มีผลต่อการเพิ่มจำานวนทาลัสซิโอซิราให้สูงขึ้น	 เพราะ

ได้ความหนาแน่นเซลล์ต่ำาสุด	5.89	x	105 เซลล์/มิลลิลิตร	

และเจริญสูงสุดในชั่วโมงที่	144	(6	วัน)	ไม่สอดคล้องกับ	

ฤทธิพร	 เผือกอุดม	 (2548)	 รายงานว่ามีความหนาแน่น	

1.04	 x	106	เซลล์/มิลลิลิตร	 (วันที่	 8)	แต่ถ้าพิจารณาที่

ความหนาแน่นเซลล์ในวันที่	 6	 ของการศึกษาของฤทธิ

พรพบว่ามีความหนาแน่นเซลล์เฉลี่ย	6.60	x	105 เซลล์/

มิลลิลิตร	 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้	 ซึ่งเป็นเพราะ

ใช้หัวเชื้อเริ่มต้นและใช้ภาชนะเพาะเลี้ยงที่ต่างกันดังที่

กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ส่วนทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงด้วย

อาหารสูตร	 F/2	 มีความหนาแน่นเซลล์	 6.18	 x	 105 

เซลล/์มลิลลิติร ใชเ้วลาเจรญิสงูสดุ	102	ชัว่โมง	(4.25	วนั)	

เพราะในสตูรอาหารมกีารเตมิเหลก็	(FeCl
3
.6H

2
O)	เพยีง	

6.45	มิลลิกรัม/ลิตร	และใช้คีเลเตอร์	ชนิด	Na
2
EDTA	ที่

เหมาะสมกบัสตูรอาหารทีต่อ้งการความเปน็ดา่งสงูมากๆ	

คืออาจถึง	11.4	 (ฤทธิพร	 เผือกอุดม,	2548)	แต่ในการ

เพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราครั้งนี้ความเป็นกรด-ด่างของนำ้า

เพาะเลี้ยงมีค่าอยู่ระหว่าง	7.7	-	8.2	เท่านั้น	ทำาให้ไม่อยู่

ในช่วงที่เหมาะสมต่อการนำาธาตุอาหารต่างๆ	ไปใช้	การ

เจริญของทาลัสซิโอซิราจะมีไม่มากนัก	 แต่ใช้ระยะเวลา

เจริญสูงสุดที่สั้นกว่าสูตร	MF	และ	Conway	ทาลัสซิโอ

ซิราที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร	 AGP	 มีความหนาแน่น

เซลล์	 6.47	 x	 105	 เซลล์/มิลลิลิตร ใช้เวลาในการเจริญ

สูงสุดเพียง	96	ชั่วโมง	(4	วัน)	และมีขนาดเซลล์ใหญ่สุด	

ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากธาตุอาหารที่มีอยู่ในสารละลาย	

AGP	pure	solution	ในสูตรอาหารดังกล่าว		

	 การพบไนไตรท์และแอมโมเนียในนำ้าเพาะ

เลีย้งตัง้แตว่นัเริม่ตน้	เปน็เพราะเตมิปุย๋ไนเตรทลงในสตูร

อาหาร	ซึ่งไนโตรเจนทั้ง	3	รูปสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้	

แตท่ัง้	3	คา่ของทัง้	5	ชดุทดลอง	กม็คีา่ลดลงตามวนัเพาะ

เลี้ยง	เพราะถูกนำาไปใช้	

บทสรุป
	 1.	 สูตรอาหาร	 MF	 เหมาะสมที่จะใช้เพาะ

เลี้ยงทาลัสซิโอซิราในกรณีที่ต้องใช้เซลล์ทาลัสซิโอซิรา

ในปรมิาณมาก	และสามารถใชอ้นบุาลลกูสตัวน์ำา้วยัออ่น

แรกฟักได้	เพราะมีขนาดเซลล์ที่เล็กสุด	(กว้าง	5.87	ยาว	

14.48	เซนติเมตร)	

	 2.	สตูรอาหาร	AGP	เหมาะสมทีจ่ะใชเ้พาะเลีย้ง

ทาลสัซโิอซริาเมือ่ตอ้งการผลผลติทีเ่รว็กวา่	เพราะใชเ้วลา

เพาะเลี้ยงเพียง	96	ชั่วโมง	ทำาให้ต้นทุนการผลิตทาลัสซิ

โอซิราในด้านค่าไฟจากหลอดไฟ	 เครื่องให้อากาศ	 และ

เครือ่งปรบั	อากาศต่ำากวา่	แตจ่ะมตีน้ทนุคา่ปุย๋เคมใีนสตูร

อาหารสูงกว่า
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	 3.	 คุณภาพนำ้าเพาะเลี้ยง	 (culture)	 ในวันที่

ทาลัสซิโอซิรามีความหนาแน่นเซลล์สูงสุดของทุกชุด

ทดลองอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นำ้า

กิตติกรรมประกาศ
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กุ้งปะทิว	ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่เพื่อทำาวิจัย
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