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บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิภาพของสูตรอาหารดัดแปลงในการเจริญเติบโตของทาลัสซิโอซิรา (Thalassiosira sp.)
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารสูตรดัดแปลงกับอาหารสูตร F/2 (Guillard) และอาหารสูตร
TMRL (Total Mixed Ration Liquid media) ในการเพิ่มจํานวนเซลลของทาลัสซิโอซิรา โดยทําการทดลองในขวด
โหลแกวขนาดความจุน้ํา 10 ลิตร ใช ปริมาตรน้ําทะเลและหัวเชื้อทาลัสซิโอซิรารวมกัน 5 ลิตร ผลการศึกษาพบว า
ทาลัสซิโอซิราที่เพาะเลี้ยงโดยอาหารสูตรที่ดัดแปลงมีจํานวนเซลลเฉลี่ยเพิ่มสูงสุด ในชั่วโมงที่ 96 (0.19±0.11×106
เซลล ต อมิ ล ลิลิ ตร) รองลงมา คื อ อาหารสู ต ร F/2 (0.17±0.06×10 6 เซลล ตอมิ ลลิ ลิต ร) และอาหารสู ตร TMRL
(0.16±0.06×106 เซลลตอมิลลิลิตร) ผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวาสูตรอาหารดัดแปลง สามารถนํามาใชในการ
เพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิราไดสูงสุด เมือ่ เทียบกับอาหารสูตร F/2 และอาหารสูตร TMRL
คําสําคัญ: ทาลัสซิโอซิรา สูตรอาหาร การเจริญเติบโต
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ABSTRACT
The aim of this study was to examine the efficiency of modified media compared
to the standard Guillard’s F/2 media and TMRL (Total Mixed Ration Liquid media) on growth
of Thalassiosira sp. The diatom was cultured in 10 liter glass containers filled with 5 liters of
solution medium. The growth of the diatom was examined using cell counting method
every 24 hours. Results revealed that the maximum growth of Thalassiosira sp. after 96
hours was found in the modified culture media (0.19±0.11×106 cells/ml) followed by F/2
(0.17±0.06×106 cells/ml) and TMRL (0.16±0.06×106 cells/ml), respectively. However, there
were no significant differences among the three treatments. The results indicated that, apart
from F/2 and TMRL, the modified culture media could be another suitable choice to be
recommended for Thalassiosira sp. production.
Keywords: Thalassiosira sp.; media; growth

บทนํา
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงของประเทศไทย สามารถทําเงินรายไดเขาประเทศปละหลายหมื่น
ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีการสงออกกุงทะเลในปริมาณ 359,697 ตัน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.
2559 และนําเงินเขาสูประเทศประมาณ 61,851 ลานบาท ประเทศผูซื้อที่สําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน สหภาพยุโรป และอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย [1] โดยผลิตภัณฑกุงที่สงออกเกือบทั้งหมดจะเปน
กุงขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) ซึ่งกรมประมงไดอนุญาตใหมีการนําเขามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 และมีการขยายตัวดานการเลี้ยงอยางรวดเร็วจนกระทั่งถึงปจจุบัน เกษตรกรผูเลี้ยงกุงสวน
ใหญเ ปลี่ ยนจากการเลี้ ยงกุง กุล าดํ า มาเลี้ ยงกุง ขาวแวนนาไม เนื่องจากกุ งขาวแวนนาไมเปนกุง ที่ไ ดรั บการ
พัฒนาสายพันธุมาอยางตอเนื่องเปนเวลานานทําใหเลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็วมีขนาดสม่ําเสมอ อยางไรก็ตาม
การผลิตลูกกุงทะเล ก็ยังคงมีขอจํากัดบางประการที่สงผลกระทบตอผลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารของลูก
กุงวั ยอ อนระยะแรกที่เ ริ่ม กินอาหารจากภายนอก เนื่องจากกุง วัย ออนมีการพัฒ นาระบบการมองเห็นและ
ระบบทางเดินอาหารที่ยังไมสมบูรณ จึงเปนขอจํากัดในการจับกินและการยอยอาหารในชวงแรก[2] ซึ่งในชวง
ระยะเวลา 1-3 วัน เปนชวงเวลาที่สําคัญ ที่กุงตองไดกินอาหารที่เหมาะสมกับความตองการเพราะสงผลต อ
อัตราการรอดตาย
ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อาหารนับวาเปนปจจัยสําคัญ โดยเฉพาะสัตวน้ําวัยออน ชนิดและขนาด
ของอาหารตองมีความสัมพันธกับระยะตางๆ ของสัตวน้ํา แพลงกตอนพืชเปนอาหารพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตตางๆ
ในแหลงน้ําธรรมชาติ เหมาะแกการเปนอาหารของสัตวน้ําวัยออน และลูกสัตวน้ําขนาดเล็ก สัตวน้ําใชโปรตีน
ในการเจริญเติบโต ใชไขมันเปนแหลงพลังงานและเปนแหลงของกรดไขมันจําเปนสําหรับสัตวน้ํา กรดไขมัน
กลุมโอเมกา 3 และ กลุมโอเมกา 6 เชน Arachidonic acid (ARA, C20 : 4n6), Eicosapentaenoic acid
(EPA, C20 : 5n3), Docosahexaenoic acid (DHA, C22 : 6n3) ซึ่งเปนกรดไขมันที่มีบทบาทอยางมากใน
การเพิ่มอัต ราการรอดตาย และมีผ ลตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา ซึ่ งกรดไขมันจําเปนเหลานี้ สัตว น้ําไม
สามารถสังเคราะหไดเองจะตองไดรับจากอาหารที่กินเขาไปเทานั้น[3] นอกจากนี้แพลงกตอนยังมีประโยชนใน
ดานการรักษาคุณภาพน้ํา โดยขณะที่มีการสังเคราะหแสงจะมีการปลอยออกซิเจนออกมาละลายในน้ําและนํา
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สารอิ นทรี ย ที่ เ ป นพิ ษต อสั ต ว น้ําไปใช เช น แอมโมเนี ย ไนไตรท ห รื อก าซคาร บ อนไดออกไซด [4] อาหาร
ธรรมชาติที่นิยมนํ ามาอนุบ าลลู กสัต วท ะเลวัยอ อนมั กเป นแพลงก ตอนพืช กลุม ไดอะตอม เชน คีโตเซอรอส
(Chaetoceros sp.) และสคีลีโตนีมา (Skeletonema sp.) เพราะมีคุณคาทางอาหารสูง ปจจุบันมีการศึกษา
ค น คว า เพื่ อ นํ า แพลงก ต อนพื ช ชนิ ด อื่ น มาใช ท ดแทนหรื อ ใช เ สริ ม ไดอะตอม เช น ไดอะตอมในสกุ ล
Thalassiosira sp. ซึ่งที่ไดรับความนิยมอยางมากในการนํามาใชอนุบาลสัตวทะเลวัยออน[5,6] ลูกกุงที่ไดรับ
ทาลั สซิ โ อซิ ร า เป นอาหารจะช วยทํ าให ร ะบบการย อยอาหารของลู กกุ งดี ขึ้ น นอกจากนี้ ยั งสะดวกตอการ
นําไปใช คือสามารถใหเปนอาหารสดหรือแชเย็นไวก็ได โดยไมทําใหเสียคุณคาทางอาหารไป ดังนั้นจึงมีการใช
ไดอะตอมเหลานี้รวมกันหรือใหในบางชวงเวลาของการอนุบาล โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของไดอะตอมแต
ละชนิด เชน คีโตเซอรอส สามารถเพาะเลี้ยงไดงาย มีวงจรชีวิตยาวลักษณะเซลลเปนเซลลเดี่ยวเล็กๆ สวนสคี
ลีโตนีมา การจัดการในระบบการเพาะเลี้ยงมีความยุงยาก วงจรชีวิตสั้นและในบางชวงเวลาไมสามารถเพาะ
ขยายพันธุได จึงมีการเพาะขยายพันธุท าลัสซิโอซิลาเพื่อใชเสริมหรือทดแทนในการอนุบาลลูกกุง

วัตถุประสงคการทดลอง
เพื่อศึกษาการการเจริญเติบโตของทาลัสซิโอซิราที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารดัดแปลง

วิธีดําเนินการวิจัย
1. วัสดุและอุปกรณ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินการทดลองมีดังนี้ ไดอะตอมพันธุทาลัสซิโอซิลา โหลแกวความจุ 10
ลิตร กลองจุลทรรศน สไลดนับเม็ดเลือด เครื่องนับจํานวน อุปกรณ ใหอากาศ สารเคมีสําหรับเตรียมอาหาร
เลี้ยงแพลงกตอนพืช ชั้นวางโหลแกว หลอดไฟฟา
2. การวางแผนการทดลอง
เปนการวิจัยเชิงทดลอง วางแผนการทดลองดวยวิธีการสุมสมบูรณ โดยแบงชุดการทดลองออกเปน 3
ชุดการทดลองๆ ละ 5 ช้ํา คือ ชุดการทดลองที่ 1 การเพาะเลี้ยงไดอะตอมทาลัสซิโอซิรา ดวยอาหารสูตร F/2
ชุดการทดลองที่ 2 การเพาะเลี้ยงไดอะตอมทาลัสซิโอซิรา ดวยอาหารสูตร TMRL ชุดการทดลองที่ 3 การ
เพาะเลี้ยง ไดอะตอมทาลัสซิโอซิรา ดวยอาหารสูตรดัดแปลง
3. วิธีการทดลอง
3.1 การเตรียมการทดลอง
3.1.1 เตรียมน้ําความเค็ม 20 ppt ฆาเชื้อดวยคลอรีน 50 ppm พักน้ําใหอากาศจนคลอรีนหมด
3.1.2 เตรียมสารละลายสําหรับอาหารสูตร F/2 [7] สูตร TMRL[8]และสูตรดัดแปลง รายละเอียด
ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความเขมขนของของสารละลายที่ใชในการเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิรา
สวนผสม
F/2
TMRL
Modify
สารละลายสวนที่ 1 (มิลลิกรัม/ลิตร)
Na2SiO39H2O
30
30
NaNO3
75
2,000-2,500
75
NaH2PO4H2O
5
100-300
5
FeCl36H2O
6.45
50-100
12.9
Na2EDTA
4.36
100-200
4.36
CuSO45H2O
19.6
19.6
Na2MoO42H2O
12.5
12.5
CoCl26H2O
20
20
ZnSO47H2O
44
44
MnCl24H2O
36
36
Vitamin B1
4
10
Vitamin B12
20
10
10
Biotin
20
10
20
EDTA
10
สารละลายสวนที่ 2
Sodium Metasilicate
ทุกสูตรใชเทากัน
(Na2SiO330)
3.1.3 เตรียมโหลแกวความจุ 10 ลิตร จํานวน 15 ใบ ลางทําความสะอาดโหลแกว คว่ําทิ้งไวจนแหง
จัดวางโหลแกว 3 ชั้น ชั้นละ 5 โหล ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงการจัดวางชุดการทดลอง
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3.1.4 ติดตั้งระบบไฟ โดยใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนต 3 หลอด ความเขมแสง 4000 ลักซ ดานขาง
โหล แลวตอชุดใหอากาศ
3.1.5 ตรวจวัดคุณภาพน้ําและปรับคุณภาพน้ําใหเหมาะสมตอการเลี้ยงทาลัสซิโอซิรา (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คาคุณภาพน้ําที่ในการเพาะเลี้ยงทาลัสซิโอซิรา
พารามิเตอร
ความเค็ม (Salinity)
ความเปนดาง (Alkalinity)
อุณหภูมิ (Temperature)
ความเปนกรด-ดาง (pH)

คาที่เหมาะสม
25-30 ppt
150-180 ppm
28-33 องศาเซลเซียส
7.3-7.9

3.2 วิธีเพาะเลี้ยง
3.2.1 เติมน้ําที่ปรับคุณภาพใหเหมาะสมแลวลงในโหลแกว โหลละ 4,500 มิลลิลิตร พรอมใหอากาศ
3.2.2 เติมสารละลายที่ใชในการเพาะเลี้ยงเวลา 09.00 น. ของทุกวัน ในอัตราสวน ดังนี้
สารละลายสวนที่ 1 (มิลลิลิตร) : น้ํา (ลิตร) = 1:1
สารละลายสวนที่ 2 (มิลลิลิตร) : น้ํา (ลิตร) = 1:1
3.2.3 เติมหัวเชื้อทาลัสซิโอซิรา ในโหลแกว โหลละ 500 มิลลิลิตร
3.2.4 ปดปากโหลดวยพลาสติกแรป
3.2.5 นับเซลลวันละ 1 ครั้ง เวลา 15.00 น. ของทุกวัน เมื่อครบทุกๆ 24 ชั่วโมง จนสิ้นสุดการ
ทดลอง หรือจนกวาเซลลจะลดลงเหลือนอยกวาจํานวนเซลลสูงสุด
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ นับเซลลวันละ 1 ครั้ง เวลา 15.00 น. ของทุกวัน เมื่อครบทุกๆ
24 ชั่วโมง จนสิ้นสุดการทดลอง หรือจนกวาเซลลจะลดลงเหลือนอยกวาจํานวนเซลลสูงสุด นํามาหาคาการ
เพิ่มจํานวนของเซลลของแตละชุดการทดลอง และนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชการ
5. การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance) ตามแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางชุดการทดลองโดยใช DMRT (Duncan
Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
เมื่อเลี้ยงทาลัสซิโอซิราในอาหารสู ต รดั ด แปลงอาหารสู ต ร F/2 และอาหารสู ต ร TMRL พบวาใน
ชั่วโมงที่ 96 ทาลั ส ซิ โ อซิ ร า ที่เลี้ยงในอาหารสูตรดัดแปลง อาหารสูตร F/2 และอาหารสูตร TMRL มีจํานวน
เซลลเฉลี่ย เทากับ 0.19±0.11×106 เซลลตอมิลลิลิตร 0.17±0.06×106 เซลลตอมิลลิลิตร 0.16±0.06×106
เซลลตอมิลลิลิตร ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 ผลวิเคราะหทางสถิติของคาเฉลี่ยจํานวนความหนาแนนของเซลล ในแตละวันของแตละวันของแต
ละชุดการทดลอง
ชุดการทดลอง
ผลการ
วิเคราะห
เวลา (ชัว่ โมง)
F/2
TMRL
Modify
(×106 เซลลตอมิลลิลิตร)
0
0.02±0.00
0.02±0.00
0.02±0.00
24

0.03±0.00

0.04±0.00

0.04±0.00

48

0.05±0.01

0.06±0.02

0.07±0.03

72

0.13±0.09

0.13±0.06

0.12±0.04

96

0.16±0.06

0.17±0.06

0.19±0.11

120

0.13±0.02

0.13±0.04

0.17±0.10

144

0.09±0.02

0.09±0.02

0.10±0.04

0.847

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาเพื่ อเปรียบเทียบประสิ ทธิภ าพของสูต รอาหารดั ดแปลงในการเพิ่มจํ านวนเซลลของ
ทาลัสซิโอซิรา (Thalassiosira sp.) พบวา จํานวนเซลลของไดอะตอมทาลัสซิโอซิรา ที่เพาะเลี้ยงดวยอาหาร
สูตรที่ผูวิจัยดัดแปลง มีการเพิ่มจํานวนเซลลมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารสูตร TMRL และอาหารสูตร F/2)
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาอาหารสูตรที่ผูวิจัยดัดแปลงมีการเติมธาตุเหล็ก (FeCl3.6H2O) ปริมาณ 12.9
มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมากกวาอาหารสูตร F/2 2 เทา และเติมธาตุอาหารตัวอื่นที่อาหารสูตร TMRL ไมไดใช
ไดแก CuSO4.5H2O, Na2MoO4.2H2O, CoCl2.6H2O, ZnSO4.7H2O, MnCl2.4H2O, และเพิ่ม EDTA ซึ่ง
อาหารสูตร TMRL และอาหารสูตร F/2 ไมไดใช ทําใหทาลัสซิโอซิรา ที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรดังกลาวเจริญ
ไดดี และมีความหนาแนนเซลลสูงกวาสูตรอาหารอื่น เนื่องจากธาตุเหล็กเปนตัวชวยให แพลงกตอนพืช ดูดซึม
ไนโตรเจนซึ่งเปนธาตุอาหารหลักของพืชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง และสาร EDTA ชวยปองกันการ
ตกตะกอนของธาตุเหล็กอีกดวย และยังมีประสิทธิภาพกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ตอการเพาะเลี้ยงไดอะตอมทาลัสซิโอซิราในหองปฏิบัติการ[7] โดยใชอาหาร 4 สูตร คื อ AGP (ปุ ย เกรด
การค า ) F/2 Conway และ Conway modified (MF) ซึ่ ง พบว า ทาลัสซิโอซิรามี ค วามหนาแน น
เซล ล ส ู ง สุ ด ในอาหารสู ต ร MF ซึ ่ ง มี ก ารเ ติ ม ธาตุ เ หล็ ก เช น เ ดี ย วกั น ส ว นในชุ ด การ ทดล อง ที่
เพาะเลี้ ย งด ว ยอาหารสู ต ร F/2 มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ในส ว นของ Vitamin B 1 แต ไ ม น า จะมี ผ ลต อ การเพิ่ ม
จํา นวนเซลล ใ ห สู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะเห็ น ได จ ากความหนาแน น เซลล ที่ ต่ํา กว า ชุ ด การทดลองที่ เ พาะเลี้ ย งด ว ย
อาหารสู ต รที่ ผู วิ จั ย ดั ด แปลง นอกจากนี้ ก ารใช EDTA ในสู ต รออาหารที่ ดั ด แปลง จะช ว ยป อ งกั น
การตกตะกอนจากเหล็ ก และเป น คี เ ลเตอร ที่ นิ ย มใช เ ติ ม ในนํ้ า ที่ ใ ช เ พาะเลี้ ย งแพลงก ต อนพื ช นํ้ าเค็ ม
[5] ซึ่งธาตุเหล็กเปนธาตุอาหารที่ชวยกระตุนการดูดซึมไนโตรเจนและกระบวนการสังเคราะหแลง คือรงควัตถุ
สีเขียว (คลอโรฟลลเอ) และรงควัตถุสีน้ําเงิน ชนิด ซี-ไฟโคไซยานิน)[9]
อย า ง ไ ร ก็ ต า มแ ม ว  า ผ ล ก า ร ศึ ก ษา นี ้ ไ ม ม ี ค วา ม แ ต ก ต า ง อย า ง มี น ั ย สํ า คั ญ ท าง ส ถิ ติ
(P>0.05) แต อ าหารสู ต รดั ด แปลงก็ ส ามารถนํา มาใช ท ดแทนสู ต รอาหาร F/2 และ TMRL ได
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เป น การเพิ่ ม ทางเลื อ กให แ ก เ กษตรกรในการผลิ ต ไดอะตอมสํ า หรั บ อนุ บ าลลู ก กุ ง ทะเลได ทั้ ง นี้
สามารถนํา ไปประกอบอาชี พ ได อ ย า งยั่ ง ยื น ต อ ไป
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