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บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้ศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์จากสระ

อโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตสาหร่าย

ดังกล่าวจากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 4 สูตร ได้แก่ 1) สูตรปุ๋ยยูเรียผสม

ปุ๋ยนา อัตรา 0.005 และ 0.015 กรัมต่อลิตร  2) สูตรปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยนา อัตรา 

0.15 และ 0.1 กรัมต่อลิตร  3) สูตร Algae Culture Broth M342 และ 4) สูตรปุ๋ย

ไฮโดรโพนิกส์   การศึกษาใช้เวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ภายใต้การให้แสงสว่างและเติม

อากาศตลอด 24 ช่ัวโมง  การวิจัยมีการตรวจวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ปริมาณ

น้้าหนักเซลล์แห้ง ชนิดและปริมาณของสาหร่ายขนาดเล็กทุกๆ 7 วัน ผลการวิจัย

พบว่า ในสัปดาห์ที่ 3 ของการเพาะเลีย้ง  สาหร่ายที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 4 

มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และปริมาณน้้าหนักเซลล์แห้งสูงที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 13.44±1.52 มิลลกิรัมต่อลิตร และ 0.61±0.11 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และ

สาหร่ายขนาดเล็กชนิด เด่นที่พบ ได้แก่  Chlorella sp. , Monoraphidium sp. , 

Pediastrum sp., Nitzschia sp. และ Scenedesmus sp.  สาหร่ายเหล่านี้สามารถ

น้าไปใช้เพื่อผลติมวลชวีภาพที่มปีระโยชน์ได้ 

ค าส าคัญ: ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยนา Algae Culture Broth ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์ 

Abstract  

 This research was aimed to compare the effect of 4 culture media formulas 

on microalgae growth fromt Anodat pond, Chiang Mai Rajaphat University.  These 4 

media were 1) urea fertilizer and rice fertilizer mixture (0.005 mg/l and 0.015 mg/l), 

2) urea fertilizer and rice fertilizer mixture (0.15 mg/l and 0.1 mg/l), 3) algae culture 

broth M342, and 4) hydroponics fertilizer.  During 4 weeks of experiment, air 

circulation and light were applied for 24 hours daily.  The chlorophyll a, dry weight 

and species composition were invested for every 7 days. The highest chlorophyll a 

and dry weight of about 13.44±1.52 mg/l and 0.61±0.11 g/l, respectively, were found 

at the 3th week, when the media formula 4 was fed.  The corresponding dominant 

species shown were Chlorella  sp., Monoraphidium sp., Pediastrum sp., Nitzschia sp. 

and Scenedesmus sp., which can be used for further mass production.    

Keywords: Urea Fertilizer, Rice Fertilizer, Algae Culture Broth, Hydroponic 

Fertilizer 

บทน า 

 จากความต้องการผลผลิตจากสัตว์น้้าที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ปลาเศรษฐกิจ 

ปลาสวยงาม และกุ้งสวยงาม เป็นต้น ท้าให้ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าใน

ประเทศไทยได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่พบปัญหาการผลิตในด้านค่าใช้จ่ายของ

อาหารในการเลี้ยงสัตว์น้้าที่สูงมาก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงตามที่ตลาด

ต้องการ ส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนที่มีต้นทุนต่้าไม่สามารถผลิตผลผลิตเทียบเท่า

บริษัทที่มีต้นทุนสูงได้ ดังนั้นอาหารเลี้ยงสัตว์น้้าที่มีต้นทุนต่้าและหาได้จ าก



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  225 

 

ธรรมชาติจะช่วยให้เกษตรกรผลิตอาหารด้วยตนเองภายในชุมชน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย

และมีประสิทธิภาพ สาหร่ายขนาดเล็กเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่มีความเหมาะสมใน

การใช้เป็นอาหารของสัตว์น้้า เนื่องจากในระบบนิเวศน้้านิ่งสาหร่ายขนาดเล็กเป็น

ผู้ผลิตเบื้องต้นในแหล่งน้้า เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างพลังงานและสร้างอาหาร

เองได้เองโดยใช้แสงและคารบ์อนไดออกไซด์ซึ่งมอียู่ทั่วไปในธรรมชาติ นอกจากนั้น

ยังผลติสารชีวเคมีที่มปีระโยชน์และมีปริมาณมาก เชน่ โปรตนี กรดไขมัน สารต้าน

อนุมูลอิสระ และกลุ่มรงควัตถุที่ท้าให้สัตว์น้้ามีสีสันที่สวยงามเป็นที่ต้องการของ

ตลาด (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2549) ด้วยเหตุผลนี้สาหร่ายขนาดเล็กจึงมีความ

เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเป็นอาหารสัตว์น้้า โดยไม่ต้องพึ่งอาหารส้าเร็จรูปจาก

สารเคมีซึ่งในปัจจุบันที่มีราคาแพง แต่อย่างไรก็ตามในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

ขนาดเล็กต้องมีการใช้อาหารและควบคุมปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสม

เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและใช้เวลาน้อยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต (Shen, Yuan, Pei, 

Wu, & Mao, 2009) ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ท้าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสาย

พันธุ์ผสมโดยเก็บตัวอย่างจากสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ

ท้าการศึกษาสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงโดยใช้สูตรอาหารอย่าง

งา่ยเพื่อผลิตมวลชีวภาพและน้าไปใช้ประโยชน์ดา้นอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

ขนาดเล็กจากสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

วิธีด าเนินการวจิัย 

 1. เก็บตัวอย่างน้้าจากสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใส่ลงใน

ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร ใส่ปริมาตร 1.3 ลิตร ทั้งหมด 15 ขวด โดยท้าการ

ทดลอง 5 ชุดการทดลอง โดยแต่ละชุดการทดลองท้าการทดลองละ 3 ซ้้า ดังนี ้

 ชุดควบคุม : ไม่เติมอาหาร   

 สูตรที่ 1    : ความเข้มข้นของปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยนา 0.005 และ 0.015 กรัมต่อลิตร  

 สูตรที่ 2   : ความเข้มข้นของปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยนา 0.15 และ 0.1 กรัมต่อลิตร  

 สูตรที่ 3   : Algae Culture Broth M342 (HiMedia Laboratories, 2015)  
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สูตรที่ 4   : ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์ (กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์, 2558)   

 2. ท้าการเติมอากาศโดยใช้ปั๊มออกซิเจน Air Compressor (ACQ-003) 35 

วัตต์ ต่อสายใส่ลงในชุดการทดลองทุกขวด และให้อากาศแก่สาหร่ายขนาดเล็ก

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 3. เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และให้แสงสว่างดว้ยหลอดไฟ Daylight 36 

วัตต์ 2,600 ลักซ์ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 4. เพาะเลี้ยงสาหร่ายเป็นเวลา 28 วัน และท้าการตรวจวัดผลทุกๆ 7 วัน 

 5. ท้าการวัดผลโดยการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (Wintermans & 

De Mots, 1965; Saijo, 1975), การหาน้้าหนักเซลล์แห้ง, การวินิจฉัยชนิดและนับ

จ้านวนของสาหรา่ยขนาดเล็ก (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2558) 

 6. วิเคราะห์ค่าสถิติของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และน้้าหนักเซลล์แห้งของ

สาหร่ายขนาดเล็ก ใช้การวิเคราะห์แบบ Completely randomized design (CRD) 

โดยวิธี One-Way ANOVA โดยทดสอบความแตกต่างพหุคูณด้วยวิธี Duncan 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสาหร่ายขนาด

เล็ก เปรียบเทียบชนิดและปริมาณของสาหร่ายขนาดเล็กจากสูตรอาหารแต่ละสูตร 

ทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากการทดลองนี้การเจริญเติบโต

ของสาหร่ายขนาดเล็กมีการเจริญเติบโตที่เป็นไปตามกราฟการเจริญเติบโตของ

ประชากรสาหร่ายขนาดเล็ก 4 ระยะ ได้แก่ lag phase, log phase, stationary 

phase และ decline phase  (สุเปญญา จิตตพันธ์, 2559) ท้าการตรวจ วัดการ

เจริญ โดยวัดค่าปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ, วัดน้้าหนักเซลล์แห้ง, เปรียบเทียบชนิด

และปริมาณของสาหรา่ยขนาดเล็กทุกๆ 7 วัน ได้ผลการศกึษาดังนี้ 

 ปริมาณคลอโรฟลิล์เอ  

 จากการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ทั้ง 4 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตรที่ 4 ปุ๋ย

ไฮโดรโพนิกส์ มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มากที่สุดและมีค่ามากที่สุดในสัปดาห์ที่ 3 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.44±1.52 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งรองลงมาเป็นอาหารสูตรที่ 

2, 1, 3 และ ชุดควบคุม มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เท่ากับ 1.34±0.7, 0.34± 0.14,  
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0.20±0.12 และ 0.08±0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ นอกจากนั้นปริมาณ

คลอโรฟิลล์ เอ ชุดการทดลองอาหารสูตรที่ 4 มีความแตกต่างจากทุกชุดการ

ทดลองอื่นอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 (ตารางที่ 1)   

ตารางที่ 1 ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ของสูตรอาหารตา่งๆในแตล่ะสัปดาห์ 

หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 

 ปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้ง 

 จากการวัดปริมาณน้้าหนักเซลล์แห้ง ทั้ง 4 สัปดาห ์พบว่าอาหารสูตรที่ 4 ปุ๋ย

ไฮโดรโพนิกส์ มีปริมาณน้้าหนักเซลล์แห้งมากที่สุด และมีค่ามากที่สุดในสัปดาห์ที่ 3 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.61±0.11 กรัมต่อลิตร รองลงมาเป็นชุดควบคุม อาหารสูตรที่ 1, 

2 และ 3 มีปริมาณน้้าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 0.33±0.05, 0.30±0.03, 0.27±0.02 และ 

0.25±0.06 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ นอกจากนั้นปริมาณน้้าหนักเซลล์แห้งชุดการ

ทดลองอาหารสูตรที่ 4 มีความแตกต่างจากทุกชุดการทดลองอื่นๆอย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 (ตารางที่ 2)  

 

 

 

 

 

ชุดการ

ทดลอง 

ปริมาณคลอโรฟลิล์ เอ (มิลลกิรัมต่อลิตร) 

สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

ชุดควบคุม 0.19±0.01a 0.18±0.02a 0.19±0.04a 0.08±0.04a 0.03±0.00a 

สูตรท่ี 1 0.19±0.01a 0.80±0.47ab 0.60±0.44a 0.34±0.14a 0.64±0.38a 

สูตรท่ี 2 0.17±0.03a 0.07±0.04a 0.11±0.01a 1.34±0.70a 0.73±0.30a 

สูตรท่ี 3 0.17±0.03a 0.12±0.03a 0.37±0.26a 0.20±0.12a 0.74±0.46a 

สูตรท่ี 4 0.15±0.01a 1.35±0.70b 9.10±2.11b 13.44±1.52b 13.00±1.38b 
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ตารางที่ 2 ปริมาณน้้าหนักเซลล์แห้งของสูตรอาหารต่างๆในแต่ละสัปดาห์ 

หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 

 ชนิดและปริมาณของสาหร่ายขนาดเล็ก 

 จากการศกึษาชนิดของสาหร่ายขนาดเล็ก ทั้ง 4 สัปดาห์ พบ Chlorella sp., 

Monoraphidium sp., Pediastrum sp., Nitzschia sp. และ Scenedesmus sp. เป็น

สกุลเด่นตลอดการทดลอง (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็นสกุลที่มีประโยชน์ในการน้ามวล

ชีวภาพไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้ (Hakalin, Paz, Aranda, & Moraes, 2014; 

Rameshprabu, Kawaree, & Unpaprom, 2015; Hamedi, Mahdavi, & Gheshlaghi, 

2016; Dhup, Kannan, & Dhawan, 2017) โดยอาหารสูตรที่ 4 ในสัปดาห์ที่ 3 มี

ปริมาณเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กรวมมากที่สุดเท่ากับ 2.24×109 เซลล์ต่อลิตร โดย

สาหร่ายขนาดเล็กชนิดเด่นที่พบมากที่สุดคือ Chlorella sp. มีจ้านวนเฉลี่ยเท่ากับ 

2.23×109 เ ซลล์ ต่ อลิ ต ร  รอ งลงมาคื อ  Monoraphidium sp. , Nitzschia sp. , 

Pediastrum sp. และScenedesmus sp. มีจ้านวนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21×106, 2.23×106, 

2.21×106 และ 1.35×106 เซลล์ตอ่ลิตร ตามล้าดับ 

 

 

 

 

 

ชุดการ

ทดลอง 

ปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้ง (กรัมต่อลิตร) 

สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

ชุดควบคุม 0.24±0.04a 0.22±0.02a 0.25±0.07a 0.33±0.05a 0.04±0.01a 

สูตรท่ี 1 0.24±0.06a 0.28±0.01a 0.29±0.01a 0.30±0.03a 0.11±0.05ab 

สูตรท่ี 2 0.26±0.02a 0.25±0.02a 0.29±0.02a 0.27±0.02a 0.06±0.03a 

สูตรท่ี 3 0.26±0.03a 0.37±0.03b 0.41±0.04b 0.25±0.06a 0.04±0.01a 

สูตรท่ี 4 0.21±0.02a 0.40±0.06b 0.45±0.01b 0.61±0.11b 0.17±0.10b 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างสาหร่ายขนาดเล็กชนิดเด่นที่พบในการเพาะเลี้ยง 

(1) Chlorella sp. (2) Monoraphidium sp. (3) Nitzschia sp.  

(4) Pediastrum sp. (5) Scenedesmus sp. 

 เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ จารุวรรณ เรืองเดช (2556) ได้ศกึษาการ

เพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบสายพันธุ์ผสมจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ อ่างเก็บน้้า

อ่างแก้วและบ่อน้้าที่สนามกีฬา 700 ปี โดยใช้สูตรอาหาร CMU03 พบว่าอาหาร

สูตรที่ 4 ไฮโดรโพนิกส์มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอและปริมาณน้้าหนักเซลล์แห้ง

มากกว่าเมื่อเทียบเวลาที่เพาะเลี้ยงที่เท่ากัน จากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็น

ว่าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบสายพันธุ์ผสมนอกจากปัจจัยในด้านอาหารที่ใช้ใน

การเพาะเลี้ยงแล้วยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาหร่ายขนาดเล็กเริ่มต้นและชนิด

ของสายพันธุ์ผสมที่น้ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงด้วยเช่นกัน และเมื่อเปรียบเทียบชนิด

ของสาหร่ายขนาดเล็กพบสกุลที่มีความใกล้เคียงกันโดยการศึกษาของจารุวรรณ 

เรืองเดช (2556) พบ Pediastrum sp. Micractinium sp., Coelastrum sp., Fragilaria 

sp., Melosira sp. และ Scenedesmus sp. เป็นชนิดเด่น 

 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอาหารสูตรที่ 4 ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์เป็นสูตรที่

เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์ผสมจากสระอโนดาต 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มากที่สุด เนื่องจากลักษณะของปุ๋ยที่มีสารอาหารที่มีทั้ง

สารอาหารหลัก (macro nutrient ) และสารอาหารรอง (micro nutrient) นอกจากนี้ยัง

อยู่ในรูปสารละลายที่สาหร่ายสามารถน้าไปใช้ในการเจิญเติบโตได้ทันที (ภาริณี 

จันทราวี, นิริศ  สินศิริ, จันทนา สินศิริ, และ พัชรี ศิริตะกูลศักด์, 2559) จึงท้าให้พบ

การเจริญของสาหร่ายสูงที่สุด และพบสกุลเด่นของสาหร่ายขนาดเล็กที่มีความ

เหมาะสมน้าไปใช้ในด้านผลิตมวลชีวภาพต่อไปได้ นอกจากการเปรียบเทียบสูตร

อาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแล้วนั้น เรื่องวิธีการ

เพาะเลี้ยงอย่างง่ายและต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งส้าคัญ โดยทางคณะผู้วิจัยจะ

ท้าการศกึษาปัจจัยในเรื่องการให้แสงและการให้อากาศเพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยง

ในการทดลองต่อไป  
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