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บทคัดย่อ 

ประสิทธิภาพสตูรอาหารในการเพาะเลีย้ง Chlorella ellipsoidea ท่ีเลีย้งด้วยสตูรอาหารตา่งกนั 5 สตูร 

โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซํา้ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 72 ชัว่โมง 

โดยทําการทดลองในตู้กระจกขนาดบรรจุ  40 ลิตร เพ่ือศกึษาการเจริญเติบโตด้านจํานวนเซลล์ เม่ือสิน้สดุการ

ทดลอง พบว่า มีจํานวนเซลล์สงูสดุในสตูรอาหาร C รองลงมา คือ สตูรอาหาร D สตูรอาหาร E สตูรอาหาร A 

และสูตรอาหาร B ตามลําดับ  โดยมีจํานวนเซลล์ เฉลี่ย เท่ากับ  3.23±0.19×104 ,2.04±0.15×104, 

2.03±0.02×104, 1.05±0.03×104 และ 1.04±0.05×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามลําดบั เม่ือนํามาวิเคราะห์ทาง

สถิติเปรียบเทียบจํานวนเซลล์พบวา่มีความแตกตา่งทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั (P<0.05) 

 คําสําคญั : Chlorella ellipsoidea 

Abstract 

The efficiency of culture media for Chlorella ellipsoidea cultured in five different culture 

media, each treatment was done in triplicate. Chlorella ellipsoidea in each replicates were cultured 

in glass tank containers containing 40 litres of culture media. The period time of experiment was   

72 hrs.  The result showed that the highest cell number was found in media C. followed by medias 

D, E, A and B as 3.23±0.19×104, 2.04±0.15×104, 2.03±0.02×104, 1.05±0.03×104 and 1.04±0.05×104 

cell/ml, respectively ( P<0.05 ) 

Keyword: Chlorella ellipsoidea 

คาํนํา 

 คลอเรลลา่นํา้จืดเป็นแพลงก์ตอนพืชขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า คลอเรลล่านํา้

จืดใช้เป็นอาหารของไรแดงรวมทัง้ใช้ทําสีนํา้ในบ่ออนุบาล จะทําให้ลกูสตัว์นํา้มีสขุภาพดี  มีอตัรารอดสงูและ 

ทางด้านอตุสาหกรรมเรานิยมนําคลอเรลลา่นํา้จืดมาสกดัคลอโรฟิลล์ใช้เป็นอาหารเสริมได้ เน่ืองจากคลอเรลล่า

มีปริมาณคลอโรฟีลล์สูง (Wongsaipin and Chunhawatdikul, 2536) การจําแนกหมวดหมู่คลอเรลล่า      

ใช้ระบบการจําแนกหมวดหมู่ตามระบบ Christensen (1962, 1966) Division: Chlorophyta Class: 

Chlorophyceae Order: Chlorococcales Family: Docystaceae Genus: Chlorella Species: Ellipsoidea 

(Ladda, 2542) 



49 

 

วารสารวิจยัเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 5 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 

 

 

คลอเรลล่า  สามารถเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นแก๊สออกซิ เจนได้ทันที

(Peerapornpisal, 2546)  Wongrat (2544) กล่าวว่า  ชนิดของคลอเรลล่า (Chlorella sp.) มี 2 ชนิด          

C. ellipsoidea  มีลกัษณะเซลล์รูปรี  และ C. vulagarinck มีลกัษณะเซลล์เป็นรูปกลม ปัจจุบนัสตูรอาหารท่ีใช้

ในการเพาะเลีย้งคลอเรลล่านํา้จืดท่ีใช้กนัทัว่ไปมีหลายสตูร แต่ยงัไม่มีข้อมลูท่ีชดัเจนว่าสตูรอาหารสตูรใดเป็น

สูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเพาะเลีย้งคลอเรลล่านํา้จืด งานวิจัยนีจ้ึงได้ศึกษาสูตรอาหารท่ีนิยมใช้ในการ

เพาะเลีย้งคลอเรลล่านํา้จืดว่าสูตรใดท่ีทําให้คลอเรลล่านํา้จืดมีการเจริญเติบโตท่ีดีท่ีสุดและสูตรใดมีความ

คุ้มคา่ตอ่การเพาะเลีย้งคลอเรลลา่นํา้จืดในทางเศรษฐศาสตร์ 

  

วิธีการ 
 

 1. การเตรียมตัวอย่างสําหรับการทดลอง   

1.1  เตรียมตู้กระจกขนาดบรรจุ  40  ลิตร จํานวน 15 ใบ ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ชุดการ

ทดลอง  โดยในแตล่ะการทดลองใช้สตูรอาหารท่ีแตกตา่งกนั  ชดุละ 3 ซํา้ และเพ่ิมออกซิเจนในตู้ เพาะเลีย้งโดย

ใสเ่คร่ืองทําออกซิเจน  

1.2  ทําการนบัหวัเชือ้ C. ellipsoidea เร่ิมต้น โดยนําหวัเชือ้ C. ellipsoidea ท่ีมีความเข้มข้นเท่ากนั 

จํานวน 1 x 104 เซลล์/มิลลิลิตร ใสล่งในขวดโหลทัง้  5  ชดุการทดลอง 

1.3  เติมหวัเชือ้ลงโหลโหลละ 400 ml แล้วเติมสตูรอาหารแตล่ะสตูรท่ีเตรียมไว้ ดงันี ้  

สูตร  A  

ปุ๋ ยสตูร 18-46-0      52    กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร  

ปุ๋ ยนาสตูร 16-20-0     300   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปนูขาว       180   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

สูตรอาหาร B  

ปุ๋ ยนาสตูร 16-20-0     300   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปุ๋ ยสตูร 18-46-0      100   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร  

ปนูขาว     90    กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

รํา       500   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

สูตรอาหาร C    

อามิ-อามิ      100   มล. ตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปุ๋ ยนาสตูร 16-20-0     100   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปุ๋ ยยเูรียสตูร 46-0-0     150   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

โฟแทสเซียมไนเตรต     200   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 
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สูตรอาหาร D  

อามิ-อามิ      100   มล. ตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปุ๋ ยนาสตูร 16-20-0     200   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปุ๋ ยสตูร 18-46-0      100   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร  

โฟแทสเซียมไนเตรต     100   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปนูขาว       100   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

รํา       100   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

สูตรอาหาร E   

อามิ-อามิ      100  มล. ตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปุ๋ ยนาสตูร 16-20-0     400   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปุ๋ ยสตูร 18-46-0      100   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

ปนูขาว       70   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

รํา       100   กรัมตอ่นํา้ 1000 ลิตร 

 

2. การตรวจสอบการเจริญของ C. ellipsoidea  

 วิธีตรวจนบัจํานวนเซลล์  (เซลล์ตอ่มิลลิลิตร) C. ellipsoidea ทกุ ๆ 12 ชัว่โมง คือชัว่โมงท่ี 0, 12, 24, 

36, 48, 60 และ 72 เป็นเวลา 72 ชัว่โมง ตามวิธีของ (Wongrat and Boonyapiwat, 2546)   

 

3. การแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถติ ิ

วางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด ( CRD, Analysis of Variance in Completely Designs) โดยแบ่ง

การทดลองเป็น 5 ชดุการทดลอง การทดลองละ 3 ซํา้ 

ชดุการทดลองที 1 ใช้สตูรอาหารท่ี A ชดุการทดลองละ 3 ซํา้ 

ชดุการทดลองที 2 ใช้สตูรอาหารท่ี B ชดุการทดลองละ 3 ซํา้ 

ชดุการทดลองที 3 ใช้สตูรอาหารท่ี C ชดุการทดลองละ 3 ซํา้ 

ชดุการทดลองที 4 ใช้สตูรอาหารท่ี D ชดุการทดลองละ 3 ซํา้ 

ชดุการทดลองที 5 ใช้สตูรอาหารท่ี E ชดุการทดลองละ 3 ซํา้ 

วางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด (CRD, Completely Randomized Design) เปรียบเทียบความ

แตกตา่งของค่าเฉลี่ยของข้อมลูตามวิธีของ Duncan ,s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95 % โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรม spss. Version 11 
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ผลและวิจารณ์ผล  

 จากการทดลองเลีย้ง C. ellipsoidea ในสตูรอาหารต่างกนั 5 สตูร คือ สตูรอาหาร A สตูรอาหาร B 

สตูรอาหาร C สูตรอาหาร D และสตูรอาหาร E โดยมีจํานวนเซลล์เร่ิมต้นการทดลองเลีย้ง 0.99±0.03×104, 

0.99±0.02×104, 0.98±0.03×104, 0.99±0.03×104 และ 0.97±0.33×104 เซลล์ตอ่มิลลิลิตร ตามลําดบั ซึง่ไม่มี

ความแตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05) จํานวนเซลล์ C. ellipsoidea ท่ีเลีย้งด้วยสตูรอาหาร 5 สตูร เม่ือเลีย้งครบ 

12 ชั่วโมง พบว่าสตูรอาหารท่ีมีจํานวนเซลล์เฉลี่ยสูงสดุ คือ สตูรอาหาร C  (1.59±0.11×104) รองลงมาสูตร

อาหาร D (2.42±0.31×104) สตูรอาหาร E (5.04±0.81×104) สตูรอาหาร B (3.82±0.75×104) และสตูรอาหาร 

A (2.78±0.45×104) เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามลําดบั และเม่ือนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบจํานวนเซลล์

ของ C. ellipsoidea พบว่าจํานวนเซลล์ของ Chlorella ellipsoidea มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั   

( P<0.05)  เม่ือเลีย้งครบ 24 ชั่วโมง พบว่าสูตรอาหารท่ีมีจํานวนเซลล์เฉลี่ยสูงสุดคือ สูตรอาหาร C 

(1.98±0.06×104) รองลงมาคือสตูร อาหาร D (3.09±0.23×104) สตูรอาหาร B (5.32±0.78×104) สตูรอาหาร E 

(4.59±0.42×104) และสตูรอาหาร A (3.03±0.37×104) เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามลําดบั และเม่ือนํามาวิเคราะห์

ทางสถิติ เปรียบเทียบจํานวนเซลล์ของ C. ellipsoidea พบวา่จํานวนเซลล์ของ C. ellipsoidea มีความแตกต่าง

ทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั  ( P<0.05)  เม่ือเลีย้งครบ 36 ชัว่โมง พบวา่สตูรอาหารท่ีมีจํานวนเซลล์เฉลี่ยสงูสดุคือ

สตูรอาหาร C (1.40±0.08×104) รองลงมาคือสตูรอาหาร D (1.42±0.08×104) สตูรอาหาร E (4.30±0.68×104) 

สตูรอาหาร B (3.00±0.12×104) และสตูรอาหาร A (2.23±0.24×104) เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามลําดบั ซึง่จํานวน

เซลล์ได้มีการลดลง และเม่ือนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบจํานวนเซลล์ของ C. ellipsoidea.พบว่า

จํานวนเซลล์ของ C. ellipsoidea มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั ( P<0.05)  เม่ือเลีย้งครบ 48 

ชั่วโมง พบว่าสูตรอาหารท่ีมีจํานวนเซลล์เฉลี่ยสูงสุดคือสูตรอาหาร C (1.16±0.08×104) รองลงมาคือสูตร

อาหาร D (1.14±0.14×104) สตูรอาหาร E (4.03±0.53×104) สตูรอาหาร A (2.23±0.30×104) และสตูรอาหาร 

B (2.13±0.22×104) เซลล์ต่อมิลลิลิตร  ตามลําดบั  ซึง่จํานวนเซลล์ได้มีการลดลง และเม่ือนํามาวิเคราะห์ทาง

สถิติ เปรียบเทียบจํานวนเซลล์ของ C. ellipsoidea พบวา่จํานวนเซลล์ของC. ellipsoidea มีความแตกต่างทาง

สถิติอย่างมีนยัสําคญั ( P < 0.05)  เม่ือเลีย้งครบ 60 ชัว่โมง พบวา่จํานวนเซลล์ได้มีการลดลง และสตูรอาหารท่ี

มีจํานวนเซลล์เฉลี่ยสงูสุดคือสตูรอาหาร C (1.06±0.03×104) รองลงมาคือสตูรอาหาร D (1.07±0.04×104) 

สตูรอาหาร E (3.46±0.23×104) สตูรอาหาร A (2.06±0.15×104) และสตูรอาหาร B (2.04±0.02×104) เซลล์ตอ่

มิลลิลิตร ตามลําดบั  และเม่ือนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบจํานวนเซลล์ของ C. ellipsoidea พบว่า

จํานวนเซลล์ของ C. ellipsoidea มีความแตกตา่งทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั ( P<0.05) เม่ือเลีย้งครบ 72 ชัว่โมง 

พบว่า จํานวนเซลล์ไ ด้มีการลดลง และสูตรอาหารท่ีมี จํานวนเซลล์เฉลี่ยสูงสุด  คือ สูตรอาหาร C 

(1.05±0.03×104) รองลงมาคือสตูรอาหาร D (1.04±0.04×104) สตูรอาหาร E (3.23±0.23×104) สตูรอาหาร A 

(2.04±0.15×104) และสตูรอาหาร B (2.03±0.02×104) เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามลําดบั และเม่ือนํามาวิเคราะห์
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ทางสถิติ เปรียบเทียบจํานวนเซลล์ของ C. ellipsoidea พบวา่จํานวนเซลล์ของ C. ellipsoidea มีความแตกต่าง

ทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั ( P<0.05)   

จากการศกึษาประสิทธิภาพสตูรอาหารท่ีเหมาะสมในการเพาะเลีย้ง C. ellipsoidea โดยการศกึษา

จากจํานวนเซลล์ ซึง่มีสตูรอาหารท่ีตา่งกนั 5 สตูร คือ สตูรอาหาร A สตูรอาหาร B สตูรอาหาร C สตูรอาหาร D 

และสูตรอาหาร E ทําการเลีย้งเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีมีนัยสําคัญ                  

( P< 0.05) โดยสตูรอาหาร C มีธาตอุาหารหลกั คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแทสเซียม  ( N- P- K  ) สงูกว่าสตูร

อาหาร A สตูรอาหารB  สตูรอาหาร D  และ สตูรอาหาร E มีการเพ่ิมจํานวนสงูสดุท่ีในระยะเวลาท่ี 24 ชัว่โมง 

ตามลําดบั แสดงดงัภาพท่ี 1  ซึ่งธาตุอาหารเหล่านีเ้ป็นธาตุอาหารท่ีช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตและช่วยใน

กระบวนการต่าง ๆ ของพืช เช่น กระบวนการสังเคราะห์แสง กระบวนการหายใจของพืช กระบวนการสร้าง

นํา้ตาลและแป้ง ทําให้สตูรอาหาร C มีจํานวนเซลล์สงูสดุจากสตูรอาหารอ่ืน ซึง่สอดคล้องกบั Wongrat (2543)               

ซึง่พบวา่ธาตอุาหารหลกัคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแทสเซียม (N – P-  K )  มีความสําคญัตอ่การเจริญเติบโต

ของแพลงก์ตอนพืช   การเจริญเติบโตของ C. ellipsoidea Krutkun (2544) กล่าวว่า ปุ๋ ย คือ วตัถุหรือสารท่ีเรา

ใส่ลงไป โดยมีความประสงค์ท่ีจะให้ธาตอุาหาร เช่น ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพ่ือให้พืชได้มี

ธาตอุาหารดงักล่าว เป็นปริมาณท่ีเพียงพอ และสมดลุกนัตามท่ีพืชนัน้ต้องการ และให้ได้ผลผลิตสงูขึน้เป็นไป

ตามหลกัการของการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชสีเขียวขนาดเล็กๆ ตามรายงานของ (Fox,1963) คือ การ

เจริญเติบโตแบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ 1. ระยะปรับตัว (lag phase) เป็นระยะท่ีเซลล์ปรับตวัให้เท่ากับ

สิ่งแวดล้อมใหม่  2. ระยะเอกซ์โพเนนเชียล (exponential phase) เป็นระยะท่ีแพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโต 

เน่ืองจากมีธาตอุาหารเพียงพอ และแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว 3. ระยะเฉ่ือย (retardation phase) เป็นช่วงท่ีเซลล์

มีการเจริญเติบโตช้าลง เพราะขาดแคลนอาหาร 4. ระยะคงท่ี (stationary phase) เป็นระยะท่ีการเจริญเติบโต

ของแพลงก์ตอนพืชหยดุน่ิง เน่ืองจากธาตอุาหารลดน้อยลง 5. ระยะตาย (death phase) เป็นระยะท่ีเซลล์หยุด

การเจริญเติบโตโดยสิน้เชิง เน่ืองจากธาตอุาหารลดลง เซลล์จะเร่ิมตาย 
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     Picture 1  Compansion of density Chlorella ellipsoidea in media for culture. 

 

สรุปการทดลอง 

จากการทดลองเพาะเลีย้ง C. ellipsoidea  สตูรอาหารท่ีต่างกนั 5 สตูร คือ สตูรอาหาร A สตูรอาหาร 

B สูตรอาหาร C สตูรอาหาร D และสตูรอาหาร E เป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง โดยจํานวนเซลล์เร่ิมต้นในการ

ทดลองเลีย้งไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05)  สรุปได้ว่า เม่ือทําการทดลองครบ 72 ชัว่โมง พบว่า โดย

สตูรอาหาร C มีจํานวนเซลล์สงูสดุ รองลงมา สตูรอาหาร D สตูรอาหาร E สตูรอาหาร A และ สตูรอาหาร B  

(P<0.05) 
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