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 การใช้น้ าทิ้งจากการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์เพาะเลี้ยงคลอเรลลาและไรแดง ซึ่งมี 
การทดลอง 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักของปุ๋ยน้ าไฮโดรโปนิกส์ 
(NPK) พบว่า ธาตุอาหารที่เหลือจากกการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์มีปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ยอยู่
ประมาณ 0.70±0.00 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 63.04±3.93 เปอร์เซ็นต์ จึงน าปุ๋ยน้ า
จากการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มาเพาะเลี้ยงคลอเรลลาในการทดลองที่ 2 การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา 
พบว่า การเพาะเลี้ยงคลอเรลลามีจ านวนเซลล์เริ่มต้นเฉลี่ย 4.47±0.21×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยใช้
สูตรปุ๋ยทั้ง 6 สูตร พบว่า สูตรปุ๋ยที่ 2 และ 5  มีการเจริญเติบโตดีที่สุด จึงน าการทดลองที่ดีที่สุดมา
เพาะเลี้ยงไรแดง การทดลองที่ 3 การเพาะเลี้ยงไรแดง พบว่า การเลี้ยงไรแดงด้วยคลอเรลลาน ามา
เพาะเลี้ยงแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบครั้งเดียว ในสูตรปุ๋ยที่ 2 มีจ านวนไรแดงประมาณ 0.69 กรัมต่อลิตร 
และสูตรปุ๋ยที่ 5 มีจ านวนไรแดงประมาณ 0.26 กรัมต่อลิตร และการเลี้ยงแบบเก็บเกี่ยวผลผลิต
แบบต่อเนื่อง พบว่า การเลี้ยงไรแดงจากคลอเรลลาที่เลี้ยงด้วยสูตรปุ๋ยที่  2 และสูตรปุ๋ยที่ 5 มีจ านวน 
ไรแดงที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ยรวม 0.80 และ 0.86 กรัมต่อลิตร สรุปได้ว่าสามารถใช้ปุ๋ยที่เหลือใช้จาก 
การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ต่อปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 1:4 และ 4:1 ท าให้สามารถน ามาเพาะขยาย 
คลอเรลลาเพื่อเลี้ยงไรแดงได้ทั้งแบบครั้งเดียวและต่อเนื่อง 
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บทที่ 1 
บทน้า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

 คลอเรลลาเป็นแพลงก์ตอนพืชขนาดเล็กที่มีโปรตีนมากถึงประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ท าให้

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ าวัยอ่อนโดยตรง ตลอดจนน าไปเป็นอาหารใน  

การเลี้ยงไรแดง และโรติเฟอร์ ส าหรับเป็นอาหารสัตว์น้ า ในการเลี้ยงคลอเรลลามีการใช้สูตรอาหาร

แตกต่างกันหลายสูตร ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส าคัญ  แต่เนื่องจาก 

ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มีราคาที่สูงขึ้นท าให้ต้นทุนการผลิตคลอเรลลาก็เพ่ิมสูงขึ้น นริศา (2557) ได้บอกถึง

ความส าคัญของแพลงก์ตอนว่า คลอเรลลาเป็นแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มสีเขียวที่พบได้ง่ายตามแหล่งน้ า 

มีลักษณะเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวมีขนาด 2.5-3.5 ไมโครเมตร โดยคลอเรลลาเป็นแหล่งอาหาร

ธรรมชาติของสัตว์น้ าวัยอ่อน โดยในแหล่งน้ าที่มีปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสูงจะมี 

การเจริญเติบโตของคลอเรลลาได้ดี เมื่อเพาะเลี้ยงคลอเรลลาแล้วจะใช้คลอเรลลาเพ่ือเลี้ยงไรแดง  

ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่ดีส าหรับการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน โดยเฉพาะสัตว์น้ า เศรษกกิจ  

ทั้งปลาสวยงาม และปลาเศรษกกิจ เช่น กุ้งก้ามกราม ปลากะพง ปลาบึก ปลาเทโพ ปลาดุก เป็นต้น 

ในอดีตไรแดงส่วนใหญ่รวบรวมได้จากแหล่งน้ าโสโครกตามบ้านเรือน โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม (ธีรยุทธ, 2552) ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอน ปัจจุบันไรแดงจากธรรมชาติมีปริมาณลดลง 

เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนไป ในขณะที่ความต้องการไรแดงกลับเพ่ิมขึ้นท าให้ประสบ

ปัญหาการขาดไรแดงในการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนมากขึ้น ท าให้การเลี้ยงคลอเรลลาเป็นปัจจัยส าคัญ 

เพ่ือใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงไรแดง มีรายงานการใช้ของเสียอ่ืน ๆ เพ่ือเลี้ยงไรแดง เช่น กากส่าเหล้า 

ของเสียจากโรงงานสุรา (สุธิรา, 2553) และการใช้มันเส้นบดมาท าการเพาะเลี้ยงไรแดง เป็นต้น (สุขุม, 

2549) แต่ในปัจจุบันนิยมปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (hydroponic) ที่มีการใช้น้ าที่มีธาตุอาหารหลัก และ 

ธาตุอาหารรองของพืชในสารละลายอยู่ ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ในแต่ละครั้ง  ส่วนใหญ่จะมี 

ธาตุอาหารหลงเหลืออยู่ ธาตุอาหารดังกล่าวสามารถน ามาเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวได้  (กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2558) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ าปุ๋ยที่เหลือจากการผลิตผักแบบ

ไฮโดรโปนิกส์น ามาเลี้ยงคลอเรลลา เพ่ือเพาะเลี้ยงไรแดงต่อไป  
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1.2  วัตถุประสงค์ 
         1.2.1  เพ่ือศึกษาปริมาณปุ๋ยที่เหลือจากการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 
         1.2.2  เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยที่เหมาะสมในการเลี้ยงคลอเรลลา 

         1.2.3  เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของคลอเรลลาและผลผลิตในการเพาะเลี้ยงไรแดง 

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1  ทราบถึงปริมาณของปุ๋ยจากน้ าไฮโดรโปนิกส์ 
          1.3.2  ทราบถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมของปุ๋ยในการเพาะเลี้ยงคลอเรลลา 

        1.3.3  ทราบถึงการอัตราเจริญเติบโตและผลผลิตของไรแดง เมื่อเลี้ยงด้วยปุ๋ยที่เหลือจาก 

การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 

         1.3.4  เกษตรกรสามารถน าเอาองค์ความรู้น าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงไรแดง 

 

1.4  ขอบเขตของงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตงานวิจัยได้ดังนี้  

1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหาและระยะเวลา 

                     1)  เนื้อหา 
        การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตด้านการเพ่ิมจ านวนของคลอเรลลา
โดยการใช้น้ าทิ้งจากระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เพื่อผลิตไรแดง  
                     2)  ระยะเวลาการทดลอง 

    ระยะเวลาในการทดลอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

  1.4.2  ขอบเขตด้านสถานที่ 

          โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ 
ศูนย์การเรียนรู้ย่านมัทร ีอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

1.5  นิยามค้าศัพท์เฉพาะ 
1.5.1  การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ใน 

การปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพ้ืนที่และไม่ปนเปื้อนกับ
สารเคมีต่าง ๆ ในดิน ท าให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร  
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1.5.2 คลอเรลลา เป็นสาหร่ายสีเขียวเดี่ยวที่มีรูปร่างกลมและมีขนาดเล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือด
ของมนุษย์ Chlorella sp. มีโครงสร้างสังเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และเซลล์ที่มีคลอเรลลา
สามารถท าซ้ าได้ 4 เซลล์ ภายในหนึ่งวัน 

1.5.3  ไรแดง  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจ าพวกครัสเตเชียนสกุลหนึ่ง โดยอยู่ในสกุล 
Moina ถือเป็นแพลงก์ตอนสัตว์อย่างหนึ่ ง อาศัยอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ าจืดมีขนาดโดยทั่วไป  
0.4-1.8 มิลลิเมตร ล าตัวมีสีแดงเรื่อ ๆ ถ้าอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากจะมองเห็นเป็นกลุ่มสีแดงเข้ม  
ตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ล าตัวอ้วนเกือบกลมมีขนาดโดยเฉลี่ย 1.3 มิลลิเมตร ขณะที่ตัวผู้มีขนาด
เล็กและค่อนข้างยาวกว่ามีขนาดเฉลี่ย 0.5 มิลลิเมตร ตัวอ่อนของไรแดงเมื่ออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะมี
ขนาด 0.22-0.35 มิลลิเมตร มีสีจางกว่าตัวเต็มวัย ไรแดงนิยมให้เป็นอาหารปลาทั้งปลาสวยงาม และ
ปลาเศรษกกิจ โดยเป็นอาหารที่เหมาะสมส าหรับลูกปลาวัยอ่อน  
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บทที ่2 
ตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1  สาหร่ายคลอเรลลา (Chlorlla sp.) 
 2.1.1 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานของคลอเรลลา 

         คลอเรลลา (Chlorlla sp.) เป็นสาหร่ายสีเขียวที่มีชื่อมาจากภาษากรีก Chlorlla ซึ่ง

แปลว่า สีเขียวมาจากภาษาละติน ella ซึ่งแปลว่า เล็ก สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเซลล์ส่วนใหญ่เป็น

วงกลมและอาจมีเซลล์เป็นรูปวงรีบ้างเป็นเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กโดยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  

2-10 ไมโครเมตร (ภาพที่ 2.1) ไม่มี Flagella ผนังของเซลล์ค่อนข้างบางสาหร่ายที่สามารถรอดผ่าน

วัตถุที่ช่วยสังเคราะห์แสง คือ คลอโรฟิลล์เอ และคลอโรฟิลล์บี โดยอยู่ในคลอโรพลาส ซึ่งมีลักษณะ

เป็นรูปถ้วยหรือเป็นแผ่นอยู่ริมเซลล์สืบพันธุ์ การสืบพันธุ์เป็นแบบไม่อาศัย เพศโดยสร้างออโตสปอร์ 

จ านวน 4, 8 หรือ 16 เซลล์ สาหร่ายชนิดนี้พบทั่วไปในน้ าจืดและน้ าเค็มเจริญเติบโตง่ายและมีโปรตีน

สูง 40-50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคลอเรลลา มีจ านวนมากขึ้นจะท าให้แหล่งน้ านั้นมีสีเขียวตอง (ศูนย์วิจัย

และพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี, 2547) 

 

         

 ภาพที่ 2.1  ลักษณะของคลอเรลลา (Chlorlla sp.) 

 ที่มา: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี (2547) 

คลอเรลลา เป็นอาหารที่ดีของไรแดง โรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ส าหรับ

ในการอนุบาลลูกปลาหรือสัตว์น้ าวัยอ่อน มีการใช้คลอเรลลาเป็นอาหารในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จึงมี 

การเพาะเลี้ ยงคลอเรลลา  เ พ่ือช่วยรักษาระบบนิ เวศ ในบ่อปลาให้สมดุลท า ให้สัตว์น้ ามี 

การเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรงและมีอัตราการรอดสูง ส าหรับอนุกรมวิธานของสาหร่ายคลอเรลลา  

มีดังต่อไปนี้ 
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          Kingdom Platae  

                    Division Chlorphyta 

                               Class Trebouxiophyceae 

                                           Order Chlorellales 

                                                       Family Chlorellaceae 

                                                                 Genves Chlorella 

                                                                           Species Chlorella sp. 

2.1.2  คุณค่าทางโภชนาการ  

         คลอเรลลาเป็นแพลงก์ตอนพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงประกอบด้วยโปรตีน  

60 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 11 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 20 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 0.02 เปอร์เซ็นต์ วิตามิน

และเกลือแร่ 10 เปอร์เซ็นต์ สารคลอโรฟิลล์ 2 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม หรือเท่ากับ 3-5 เปอร์เซ็นต์

ของน้ าหนัก และสารเบต้าแคโรทีน 180 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

จันทบุรี, 2547) 

 2.1.3  การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา 

         คลอเรลลา เป็นแพลงก์ตอนพืชที่มีประโยชน์ในวงการประมงมากทั้งนี้  เพราะเราใช้  

คลอเรลลาเป็นอาหารเพ่ือเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดอ่ืน เช่น ไรแดง ใช้อนุบาลและเลี้ยงสัตว์น้ า  

บางชนิดโดยตรงหรือผสมอาหารเม็ด แต่ส าหรับลูกปลาวัยอ่อนโดยเฉพาะลูกปลาบึกระบบย่อยอาหาร

ยังไม่สามารถย่อยผนังเซลล์คลอเรลลาได้ การน าคลอเรลลาไปเพาะขยายพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ขนาด  

1.4 x 3 x 0.3 เมตร เพ่ือเป็นอาหารของไรแดง จากนั้นก็น าไรแดงไปอนุบาล สัตว์น้ าวัยอ่อน เช่น  

ลูกปลาบึก ลูกปลาดุก ลูกปลาสวยงาม และสัตว์น้ าวัยอ่อนอ่ืน ๆ เนื่องจากคลอเรลลา สามารถ

ขยายพันธุ์ได้ง่ายในช่วงระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาในน้ าได้ดียิ่งขึ้น   

(เกรียง-ศักดิ์, 2549) มีรายงานการใช้ปุ๋ยเคมีและวัตถุดิบต่าง ๆ น ามาเพาะเลี้ยงคลอเรลลา ดังตารางที่ 

2.1 ซึ่งประกอบด้วยปุ๋ยเคมี 16-20-0, 46-0-0, 18-46-0 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้

กากน้ าตาลเพ่ือเพาะเลี้ยงคลอเรลลาโดยใช้กากน้ าตาลในระดับแตกต่างกันคือ 200, 400, 800 และ 

1,200 มิลลิลิตรต่อน้ า 720 ลิตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ใช้ อามิ-อามิ พบว่า การใช้ปริมาณ

กากน้ าตาล 1,200 มิลลิลิตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด มีความหนาแน่นเซลล์อยู่ที่ วันที่ 4 มีประมาณ 

7x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ใกล้เคียงกับสุธิรา (2553) การใช้ประโยชน์น้ ากากส่าในการเพาะเลี้ยง 

คลอเรลลา และไรแดง โดยแบ่งออกเป็น 5 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ใช้น้ ากากส่าร่วมกับ 
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ปุ๋ยวิทยาศาสตร์คือ ปุ๋ยนา ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต และปูนขาว ในขวดทดลองขนาด 1 ลิตร  

ใต้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 24 ชั่วโมง นาน 7 วัน พบว่า คลอเรลลามีการเพ่ิมจ านวนสูงสุดภายใน 3 วัน 

จากการใช้น้ ากากส่าที่ระดับ 3.2 และ 2.4 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ พบว่า  

มีคลอเรลลา 43.60±9.81x106 และ 41.00±12.29x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ชุดการทดลอง

ที่ 2 มีการใช้น้ ากากส่าโดยไม่ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ พบว่า น้ ากากส่าที่ระดับ 3.2 และ 3.6 มิลลิลิตรต่อลิตร 

สามารถเลี้ยงคลอเรลลาให้มี จ านวน 39.80±3.27x106 และ 38.80± 3.27x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร  

สูงกว่าชุดควบคุม (31.60±1.52x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) ดังนั้นน้ ากากส่าที่ระดับ 3.2 และ 2.4 

มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ถูกน ามาเปรียบเทียบกับน้ ากากส่าที่ระดับ 3.2 และ 3.6 

มิลลิลิตรต่อลิตร โดยไม่ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ น ามาทดสอบในชุดการทดลองที่ 3 ในโหลขนาด 10 ลิตร 

พบว่า คลอเรลลาขึ้นสูงสุดใน 3 วัน โดยมีจ านวน 38.80 ± 4.32 x 106, 42.20 ± 3.11 x 106, 

39.40±1.14x106 และ 38.80±4.22x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติ  

ชุดการทดลองที่ 4 น้ ากากส่าที่ระดับ 3.2 มิลลิลิตรต่อลิตร ที่ไม่ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์จึงถูกเลือกมา

ทดสอบในกล่องพลาสติก ขนาด 80 ลิตร พบว่า สามารถเลี้ยงคลอเรลลาให้มีจ านวนเฉลี่ย 34.20 ± 2.05  

x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ในวันที่ 3 เมื่อใส่ไรแดงถังละ 10 กรัม พบว่า ได้ผลผลิตไรแดงเฉลี่ยถังละ 

45.90 ± 7.91 กรัม (0.57± 0.10 กรัมต่อลิตร) ชุดการทดลองที่ 5 เป็นการทดสอบเชิงการค้าโดยใช้

น้ ากากส่าที่ระดับ 3.2 มิลลิลิตรต่อลิตร เปรียบเทียบกับสูตรอาหารการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาและ 

ไรแดงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุดรธานี และขอนแก่นในบ่อซีเมนซ์ ภายใต้แสงธรรมชาติ 

พบว่า คลอเรลลาที่เลี้ยงด้วยน้ ากากส่าและสูตรอาหารของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุดรธานี 

มีจ านวนเซลล์สูงสุด คือ 33.25 ± 0.50 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ในระยะเวลา 5 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น มีจ านวนคลอเรลลาที่ 35.63±1.30x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ของเสียจากโรงงานต่าง ๆ ได้แก่ โรงงานปลาป่น ซึ่งธีรยุทธ (2552) ใช้ประโยชน์

น้ าทิ้งจากโรงงานปลาป่นเพาะเลี้ยงคลอเรลลาเป็นอาหารในการเพาะเลี้ยงไรแดง ซึ่งประกอบด้วย 

ธาตุอาหารหลักส าหรับคลอเรลลาในรูปที เค เอ็น พบอยู่ในช่วง 986-20067 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ไนโตรเจน พบอยู่ในช่วง 0.14–0.74 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย พบอยู่ในช่วง 1.15-36.33 มิลลิกรัม

ต่อลิตร ไนไตรท์ ไนเตรท พบอยู่ในช่วง ต่ ากว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสฟอรัสทั้งหมด   

2.87-731.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ท าการติดตามคุณภาพน้ าทิ้งโรงงานปลาป่นที่เก็บในถังพลาสติก

ขนาด 100 ลิตร ทุก ๆ 10 วัน เป็นเวลา 1 เดือน พบปริมาณธาตุอาหารหลักในน้ าทิ้งโรงงานปลาป่น

ไม่เปลี่ยนแปลง และพบอัตราการเจือจางน้ าทิ้งโรงงานปลาป่นที่ซีโอดี 600 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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เป็นสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของคลอเรลลา ส่วนกิตติพงษ์ (2552) ได้ศึกษา 

การเพาะเลี้ยงคลอเรลลาจากน้ าท้ิงโรงงานผลิตน้ ายางข้น โดยท าการศึกษาปริมาณซีโอดี พบอยู่ในช่วง 

3,947-46,933 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณที เค เอ็น ไนโตรเจน 749-9,992 มิลลิกรัมต่อลิตร และ

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 40-307 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ การเพาะเลี้ยงคลอเรลลาจากน้ าทิ้ง

โรงงานผลิตยางข้นที่ร้อยละ 5.0 โดยปริมาตรเป็นสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงคลอเรลลา

ภายใน 72 ชั่วโมง เนื่องจากปริมาณซีโอดีและปริมาณที เค เอ็น ไนโตรเจน ของน้ าหลังเก็บเกี่ยว 

คลอเรลลามีต่ ากว่าค่ามาตรกานน้ าทิ้ง และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ในการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาใน

ระบบกึ่งต่อเนื่องที่สัดส่วนการเจือจางน้ าทิ้งร้อยละ 5.0 โดยปริมาณ พบสามารถเก็บเกี่ยวผลิต 

คลอเรลลาได้ทุก ๆ 72 ชั่วโมง เป็นเวลา  3 รอบ ได้ผลผลิตได้ความหนาแน่นเฉลี่ย 7.35±0.52x106 

เซลล์ต่อมิลลิลิตร สามารถลดปริมาณซีโอดี ปริมาณที เค เอ็น ไนโตรเจน และปริมาณฟอสฟอรัส

ทั้งหมดเฉลี่ย 63.72±6.93, 58.28±4.27 และ 67.35±2.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ นอกจากนี้ 

สุธาสินี (2552) ได้ใช้ประโยชน์จากมูลปลานิลส าหรับเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กสกุลคลอเรลลา 

การเลี้ยงคลอเรลลานิยมใช้สารเคมีเป็นธาตุอาหาร ขณะเดียวกันมูลปลานิลซึ่งมีธาตุอาหารพวก

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเหลืออยู่เป็นของเสียที่ต้องปล่อยทิ้งการเลี้ยง โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง 

ได้แก่ การทดลองที่ 1 ศึกษาการเลี้ยงคลอเรลลาด้วยมูลปลานิลสดและมูลปลานิลแห้งน้ าหนัก 0.02, 

0.06, 0.10 และ 0.14 กรัม น้ าหนักแห้งต่อลิตร เปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงคลอเรลลา

สูตรดัดแปลง (ชุดควบคุม) เป็นระยะเวลา 12 วัน พบว่า การเลี้ยงคลอเรลลาด้วยอาหารเลี้ยง 

คลอเรลลาสูตรดัดแปลงมีความหนาแน่นของคลอเรลลาสูงสุด ซึ่งแตกต่างกับการทดลองที่ 2 โดยใช้

มูลปลานิลสดและมูลปลานิลแห้งปริมาณ 0.14 กรัม น้ าหนักแห้งต่อลิตร เป็นปริมาณที่ท าให้ 

คลอเรลลาเจริญเติบโตได้ดีและเพ่ิมสารละลายโพแทสเซียมไนเตรท ที่ใช้เป็นแหล่งของธาตุอาหาร

ไนโตรเจน คือ 0, 4.33, 8.66 และ 17.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับสารละลายโพแทสเซียม 4 ระดับ 

ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4) เป็นแหล่งฟอสฟอรัส 4 ระดับ 0, 7.12, 14.25 และ 28.49 มิลลิกรัม

ต่อลิตร เป็นระยะเวลา  12 วัน พบว่า การเติมสารละลายไนโตรเจนและฟอสฟอรัสร่วมกับมูลปลานิล 

มีผลท าให้การเจริญเติบโตของคลอเรลลาเพิ่มสูงข้ึน มากกว่าการใช้เฉพาะมูลปลานิล 
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ตารางท่ี 2.1  ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในอัตราส่วน 1 ลิตร 

ปุ๋ย ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 1 ลิตร (กรัม) 

ปุ๋ยนา 16-20-0 0.25 0.3  0.3  0.1  0.2  0.15  
ยูเรีย 46-0-0 1.20  - - 0.15  - 0.3  
ร า - - 0.5  - 0.1  0.5  

ปูนขาว 0.30  0.18   0.09  - 0.1  0.09  
ซูเปอร์ฟอสเฟต  
18-46-0 

0.03 0.052  0.1  - 0.1  - 

อามิ-อามิ - - - 0.1 0.1  - 
โฟแทสเซียม 
ไนเตรต 

- - - 0.2 0.1  - 

ที่มา เกรียง
ศักดิ์ 
(2549) 

ด ารง 
และคณะ 
(2554) 

ด ารง และ
คณะ 
(2554) 

ด ารง และ
คณะ 
(2554) 

ด ารง และ
คณะ 
(2554) 

ขจรเกียรติ์
และยงยุทธ 
(2551) 
 

 

2.2  ไรแดง (Moina macrocopa)  

       ไรแดงเป็นอาหารธรรมชาติที่ดีส าหรับการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนโดยเฉพาะสัตว์น้ าเศรษกกิจ 

ทั้งปลาสวยงาม และปลาเศรษกกิจ เช่น ปลาปอมปาดัวร์ ปลากัด กุ้งก้ามกราม ปลากะพง ปลาบึก 

ปลาเทโพ ปลาเทพา และปลาดุกอุย เป็นต้น ในอดีตไรแดงส่วนใหญ่รวบรวมได้จากแหล่งน้ าโสโครก

ตามบ้านเรือน โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอน ปัจจุบันไรแดงจาก

ธรรมชาติมีปริมาณลดลง เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนไปในขณะที่ความต้องการไรแดงกลับ

เพ่ิมข้ึน ท าให้ประสบปัญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนมากขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรง

กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.2.1  ชีววิทยาและอนุกรมวิธานของไรแดง 

          ไรแดงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจ าพวกครัสเตเชียน สกุลหนึ่ ง โดยอยู่ ใน

สกุล Moina ถือเป็นแพลงก์ตอนสัตว์อย่างหนึ่ง อาศัยอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ าจืด มีขนาดโดยทั่วไป  

0.4-1.8 มิลลิเมตร ล าตัวมีสีแดงเรื่อ ๆ ถ้าอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากจะมองเห็นเป็นกลุ่มสีแดงเข้ม  
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ตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ล าตัวอ้วนเกือบกลมมีขนาดโดยเฉลี่ย 1.3 มิลลิเมตร ขณะที่ตัวผู้มีขนาด

เล็กและค่อนข้างยาวกว่า มีขนาดเฉลี่ย 0.5 มิลลิเมตร ตัวอ่อนของไรแดงเมื่อออกมาจากไข่ใหม่ ๆ  

จะมีขนาด 0.22-0.35 มิลลิเมตร (ภาพที่2.2) มีสีจางกว่าตัวเต็มวัย ไรแดงนิยมให้เป็นอาหารปลาทั้ง

ปลาสวยงาม และปลาเศรษกกิจ โดยเป็นอาหารที่เหมาะมากส าหรับลูกปลาวัยอ่อน และเป็นอาหาร

ถ่ายท้องแก้ปัญหาท้องผูกของปลา ในอดีตไรแดงส่วนใหญ่รวบรวมได้จากแหล่งน้ าโสโครกตาม

บ้านเรือน หรือน้ าทิ้งน้ าเสียจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งจะมีปริมาณที่ไม่แน่นอน แต่ปัจจุบันไรแดงใน

ธรรมชาติมีปริมาณลดลงเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนไป ในขณะที่ความต้องการไรแดงกลับ

เพ่ิมข้ึน ท าให้ประสบปัญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลลูกสัตว์น้ าวัยอ่อนมากขึ้น ปัจจุบันจึงมี

เกษตรกรหลายรายนิยมท าการเพาะเลี้ยงไรแดงควบคู่กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไปด้วย (ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา, 2558)  

อนุกรมวิธานของไรแดงมีดังต่อไปนี้ ไรแดงเป็นสัตว์น้ าจ าพวก Crustacean ขนาดตัวเล็กมาก 

สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จัดอยู่ใน 

                     Phylum Arthropoda 

                                   Class Crustacea 

                                        Subclass Branchiopoda ( Phyllopoda ) 

                                             Order Cladocera ( Waterfleas ) 

                                                  Suborder Calyptomera 

                                                        Family Daphnidae 

                                                           Genus Moina  
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              ภาพที่ 2.2  ลักษณะของไรแดง (Moina macrocopa)  

 

 2.2.2  การสืบพันธุ์ของไรแดง 

  1) ไรแดง มีการสืบพันธุ์ 2 แบบ คือ 

                       แบบที ่1 เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ไรแดงเพศเมียจะไข่แล้วฟักเป็นตัวโดย

ไม่ต้องผสมกับไรแดงเพศผู้ โดยปกติไรแดงจะมีอายุระหว่าง 4-6 วัน แพร่พันธุ์ได้ 1-5 ครั้ง หรือเฉลี่ย 

3 ครั้ง ๆ ละ 19-23 ตัว ทั้งนี้สภาวะแวดล้อมจะต้องเหมาะสม 

          แบบที ่2 เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ในสภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ เช่น อุณหภูมิ

สูงหรือต่ าเกินไป ความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสมหรือขาดแคลนอาหาร ไรแดงจะเพ่ิมปริมาณเพศผู้มาก

ขึ้นแล้ว ไรแดงเพศเมียจะสร้างไข่ขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งจะต้องได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้แล้วสร้างเปลือก

หุ้มหนาแม่ 1 ตัว จะให้ไข่ชนิดนี้ 2 ฟอง หลังจากนั้นตัวเมียก็จะตาย เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่ 

ไม่เหมาะสมนั้นไข่จะถูกทิ้งให้อยู่ก้นบ่อหรือก้นแหล่งน้ านั้นๆ ไข่เปลือกแข็งนี้สามารถทนต่อสภาวะ

แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้นาน และจะฟักออกเป็นตัวเมื่อสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น และมีอาหารที่อุดม

สมบูรณ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎ์ธานี,  2558)   

 2.2.3  วงจรชีวิตของไรแดง 

         ตัวอ่อนของไรแดงเจริญเติบโตโดยวิธีลอกคราบ เมื่อโตเต็มวัยเพศเมียจะสร้างไข่ที่มี

โครโมโซมเป็น diploid (2n) ซึ่งไม่ได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้ และถูกเก็บไว้ในผนังของถุงไข่ที่

ด้านหลังของล าตัว ตัวอ่อนจะเจริญเป็นเพศเมีย การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะด าเนินต่อไป

จนกระท่ังสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต เช่น อาหารลดลง จ านวนประชากรมากเกินไป 

อุณหภูมิน้ าเปลี่ยนแปลงไป หรือแหล่งน้ าที่อาศัยเริ่มแห้ง การสืบพันธุ์จึงสลับไปเป็นแบบอาศัยเพศ 

โดยเพศเมียจะผลิตไข่ที่เจริญไปเป็นเพศผู้และเพศเมีย และเพศเมียจะผลิตไข่ที่มีโครโมโซมเป็น 
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haploid (n) เมื่อมีการผสมพันธุ์กับเพศผู้จะได้ไข่พัก (resting egg) ไข่ที่ได้รับการผสมจะมีขนาดใหญ่

มีเพียง 1-2 ฟอง มีเปลือกหนาห่อหุ้ม ตัวอ่อนที่อยู่ภายในจะแบ่งตัวจนถึงระยะ gastrula จึงหยุด 

การแบ่งตัวชั่วคราว ไข่ในระยะนี้สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เมื่อสภาพแวดล้อมมีความ

เหมาะสม ไข่ท่ีอยู่ในระยะพักจะฟักเป็นตัวอ่อนและเจริญเติบโตต่อไป (ภาพที่ 2.3) 

 

 

       ภาพที่ 2.3  วงจรชีวิตของไรแดง 

       ที่มา: นุกูล และคณะ (2559) 

 2.2.4  คุณค่าทางโภชนาการของไรแดง 

         ไรแดง เป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ดังนั้นการอนุบาลสัตว์น้ า 

วัยอ่อนด้วยไรแดงจึงท าให้อัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าวัยอ่อนสูงมาก ไรแดงน้ าหนัก

แห้งประกอบด้วยโปรตีน 74.09 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 12.50 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 10.19 เปอร์เซ็นต์ 

และเถ้า 3.47 เปอร์เซ็นต์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎ์ธานี,  2558) 
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2.2.5  วิธีการเพาะเลี้ยงไรแดง 

                   แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อซีเมนต์และการเพาะเลี้ยงไรแดงใน 

บ่อดิน ได้แก ่

                   2.2.5.1 การเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อซีเมนต์ ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจากการใช้ฟางต้ม  

มูลสัตว์ เลือดสัตว์ อาหารผสมและน้ าเขียว จากการศึกษาค้นคว้าทดลองและวิ จัยของหน่วยงานที่

รับผิดชอบหลาย ๆ องค์กร ท าให้ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อซีเมนต์ได้ 2 วิธี คือ 

 1) การเพาะเลี้ ยงแบบเก็บเกี่ยวไม่ต่อเนื่อง  คือ การเพาะไรแดงแบบ 
การเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียว การเพาะแบบนี้จ าเป็นที่จะต้องมีบ่ออย่างน้อย 5 บ่อ เพ่ือใช้ในการหมุนเวียน
ให้ได้ผลผลิตทุกวัน การเพาะแบบไม่ต่อเนื่องจะท าให้ได้ปริมาณไรแดงที่แน่นอนและจ านวนมาก ไม่ต้อง
ค านึงในด้านศัตรูของไรแดงมากนัก เพราะว่าเป็นการเพาะในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

 2) การเพาะแบบเก็บเกี่ยวต่อเนื่อง คือ การเพาะไรแดงแบบเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ไรแดงหลายวันภายในบ่อเดียวกัน การเพาะแบบนี้ต้องมีบ่ออย่างน้อย 5 บ่อ การเพาะแบบต่อเนื่องจะต้อง
ค านึงถึงศัตรูของไรแดงและสภาวะแวดล้อมในบ่อเพาะไรแดง เนื่องจากการเติมพวกอินทรีย์สารต่าง ๆ 
หรือการเติมน้ าเขียวลงในบ่อควรมีการถ่ายน้ าและเพ่ิมน้ าสะอาดลงในบ่อเพ่ือเป็นการลดความเป็นพิษของ
แอมโมเนียและสารพิษอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในบ่อ การเพาะไรแดงทั้ง 2 วิธี ควรจะมีเครื่องเป่าอากาศเพ่ือเพ่ิม
ออกซิเจนในบ่อให้เพียงพอต่อความต้องการของไรแดง อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารและให้น้ าใน 
บ่อหมุนเวียน หรือจะใช้เครื่องปั่นน้ าช่วยก็ได้ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงไรแดง ไรแดงเป็นสัตว์น้ าจึงต้องการ
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เช่นเดียวกับสัตว์น้ าชนิดอ่ืน ๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน ดังนั้น การเพาะเลี้ยงไรแดง คือ การให้อาหารที่เหมาะสมในปริมาณ
เพียงพอ และการควบคุมสภาวะแวดล้อมในบ่อเพาะเลี้ ยงให้ เหมาะสม หากอาหารใน 
บ่อเพาะเลี้ยงมากหรือน้อยเกินไปก็จะท าให้ผลผลิตไรแดงลดต่ าลง ไรแดงสามารถทนต่อสภาวะ
แวดล้อมได้ดี แต่ถ้าสภาวะแวดล้อมไม่ดีจนไรแดงทนไม่ได้ผลผลิตก็จะต่ าลง วิธีการเพาะเลี้ยง 
ไรแดง มี 5 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติจะมีผลต่อปริมาณและระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตให้ยาวนานขึ้น ดังต่อไปนี้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย,  2558) 

   2.1) การเตรียมบ่อผลิต 

           การเตรียมบ่อผลิต กรณีบ่อใหม่จะต้องล้างบ่อให้อยู่ในสภาพเป็น
กลางหรือด่างอ่อน ๆ โดยแช่น้ าทิ้งไว้ประมาณ 1-3 สัปดาห์ แล้วระบายน้ าทิ้ง ถ้าต้องการลด
ระยะเวลาให้หมักฟางหญ้า หรือ เศษพืชผักไว้ในบ่อเพราะจะเกิดกรดอินทรีย์ เช่น กรดฮิวมิค  
ซึ่งจะช่วยแก้ความเป็นด่างได้เล็กน้อย หรือใช้ กรดน้ าส้มเทียมผสมน้ าในบ่อให้เต็ม แช่ทิ้งไว้ประมาณ  
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3-5 วัน แล้วระบายน้ าทิ้ง และเปิดน้ าใหม่แช่ทิ้งไว้อีก 24 ชั่วโมง ส่วนบ่อเก่าต้องล้างบ่อแล้วตากบ่อให้
แห้งเพ่ือก าจัดศัตรูไรแดง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย,  2558) 
 2.2) การเตรียมน้ า 
    ระดับน้ าในบ่อเพาะเลี้ยงไรแดงประมาณ  20-30 เซนติเมตร 
การระบายน้ าเข้าบ่อโดยผ่านการกรองด้วยผ้า แพลงก์ตอนจะช่วยป้องกันศัตรูไรแดง และคัดขนาด
ของแพลงก์ตอนพืชที่ติ ดมากับน้ าและเป็นอาหารไรแดงต่อไป ระดับน้ าที่ ใช้ประมาณ   
20-30 เซนติเมตร เทคนิคเสริมบางประการในการเตรียมน้ า น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า  
ล าคลอง หนอง บึงจะให้ผลผลิตสูงกว่าน้ าประปา น้ าบาดาล และ น้ าฝน ทั้งนี้เพราะแพลงก์ตอนพืช 
ปนมากับน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ แต่ก็ควรกรองน้ าด้วยถุงกรองแพลงก์ตอนทุกครั้ง เพ่ือป้องกันศัตรู
ของไรแดงที่อาจจะติดมากับแหล่งน้ าธรรมชาติ ควรปรับคุณภาพของน้ าให้มีความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 8 โดยใช้ปูนขาวละลายน้ าจะได้น้ าปูนใส ส่วนกากปูนให้ทิ้งไป เพราะเป็นพิษกับไรแดง 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย,  2558) 
 2.3) การเตรียมอาหาร 

 อาหารที่ใช้ผลิตไรแดงจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทั้ง
โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่  ชนิดของอาหารที่ ใช้ เพาะเลี้ยงไรแดง  
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 2.3.1) อาหารผสม ได้แก่  ร าละเอียด ปลาป่น และกากถ่ัวเหลือง  
โดยเฉพาะกากถั่วเหลืองจะมีกรดไขมันที่ เร่งการลอกคราบของไรแดงท าให้ผลผลิตไรแดงสูงขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2.3.2) จุลินทรีย์ เป็นอาหารที่ได้จากการหมักอาหารกับน้ า ได้แก่ 
ยีสต์และแบคทีเรีย ส าหรับ ยีสต์จะมีวิตามินอี ซึ่งช่วยในการท างานของระบบสืบพันธุ์ 
             2.3.3) น้ าเขียว เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งในที่นี้ หมายถึง แพลงก์ตอนพืช 
หลาย ๆ ชนิดที่ไรแดงกินได้ เช่น คลอเรลลา ซีเนเดสมัน ฯลฯ  ซึ่งท าให้ไรแดงสมบูรณ์จึงมีผลผลิตที่
เพ่ิมข้ึน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย, 2558) 
 2.4) การเตรียมพันธุ์ไรแดง คัดพันธุ์ไรแดงด้วยกระชอนมุ้งสีฟ้าตาเล็กสุด 
ซึ่งในการเพาะเลี้ยงไรแดงให้ได้ปริมาณมากจ าเป็นต้องใช้แม่พันธุ์ที่มีชีวิตสมบูรณ์และแข็งแรง มีวิธีการ
ด าเนินการง่าย ๆ ดังนี้  
  2.4.1) การคัดพันธุ์ไรแดง ควรแยกไรแดงออกจากแพลงก์ตอนสัตว์
ชนิดอื่น โดยใช้กระชอนอวนมุ้งสีฟ้าขนาดตาเล็กสุด ซึ่งสามารถแยกไรแดงจากโคพีพอด และลูกน้ าได้
แต่ถ้าได้พันธุ์ไรแดงที่ไม่มีแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดอื่นปะปนมาจะดีที่สุด 
 2.4.2) การสังเกตเพศไรแดง ไรแดงมี 2 เพศ คือ ไรแดงเพศเมีย
และไรแดงเพศผู้ ในสภาวะเหมาะสมไรแดงจะสร้างเพศผู้เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไรแดง  
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แต่ถ้าสภาวะไม่เหมาะสมไรแดงจะสร้างเพศผู้มากขึ้น ส าหรับการเลือกแม่พันธุ์หรือหัวเชื้อโดยสังเกต 
ไรแดงที่มีรูปร่างอ้วนกลมซึ่งมีวิธีการตรวจสอบ คือ ใช้แก้วใส่น้ าใส ๆ แล้วช้อนไรแดงพอประมาณ
ยกขึ้นส่องดู ถ้าพบไรแดงเพศผู้ซึ่งมีล าตัวผอมยาวรี แสดงว่ามีไรแดงเพศผู้มากกว่า  5 เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งไม่ควรน าไปขยายพันธุ์ 
  2.4.3) การเติมแม่พันธุ์ไรแดง การเติมพันธุ์ไรแดง ใช้ความ
ระมัดระวังค่อย ๆ รินแม่พันธุ์ไรแดงออกจากภาชนะ ไรแดง 1 กิโลกรัมผสมน้ า 20 เปอร์เซ็นต์ จะได้ 
ไรแดง 1 ลิตร ปริมาณที่ใช้ เฉลี่ย 30-40 กรัมต่อตารางเมตร บ่อขนาด 50 ตารางเมตร ใช้แม่พันธุ์ 
ไรแดง 2 กิโลกรัม จะได้ผลผลิตประมาณครั้งละ  12 กิโลกรัม ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ  
วันละ 5 กิโลกรัม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย, 2558) 
 2.5) การควบคุมการผลิต 
             การคงสภาพบ่อผลิตให้สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า  7 วัน  
มีวิธีการดังนี้ 
  2.5.1) การเก็บผลผลิตไรแดง 
    2.5.2) ผลผลิตไรแดง ให้เก็บเกี่ยวเพียงวันละครึ่งหนึ่งของผลผลิต
ทั้งหมด คือ ครั้งแรกวันที ่3 หรือ 5 หลังจากเติมแม่พันธุ์ไรแดงการเติมอาหารผสม ให้เติมอาหารหมัก
แล้ว 10 – 25 เปอร์เซ็นต์ของครั้งแรกทุกวัน โดยสังเกตปริมาณผลผลิตไรแดงในบ่อ 
 2.5.3) การถ่ายน้ า หมายถึงการระบายน้ าออกและเติมน้ าเข้าทุก  
2 - 3 วัน ระดับ 5 -15 เซนติเมตร โดยสังเกตปริมาณผลผลิตไรแดงในบ่อ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ าจืดเชียงราย, 2558)  
 2.6) การล าเลียงขนส่งไรแดง 
 การขนส่งไรแดงนั้นควรลดกิจกรรมการด าเนินชีวิตของไรแดงโดย
บรรจุไรแดงในอุณหภูมิต่ าเพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานต่าง ๆ ในตัวให้น้อยที่สุด ในระหว่างการล าเลียง
นั้นควรให้อุณหภูมิภายในถุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ ไม่รวดเร็วและช่วงกว้างของการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิไม่มากนักจนเป็นอันตรายต่อไรแดง การขนส่งไรแดงที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันควรท าดังนี้ 
 2.6.1) การขนส่งไรแดงโดยวิธีน าไรแดงแช่ในน้ าแข็งประมาณ   
1-2 วินาที เพ่ือลดกิจกรรมและระบบการเผาผลาญพลังงานในตัวเอง แล้วรีบบรรจุในน้ าสะอาด และ 
มีน้ าแข็งคลุมรอบนอกถุง เป็นวิธีที่ดีที่สุด 
 2.6.2) การขนส่งไรแดงในระยะทางใกล้ ๆ ซึ่งใช้ระยะเวลา   
2-3 ชั่วโมงนั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้ไรแดงแช่ในน้ าแข็ง แต่ควรน าไรแดงมาบรรจุในน้ าสะอาดแล้วอัด
ออกซิเจน คลุมน้ าแข็งรอบ ๆ แล้วขนส่งไรแดงในรถที่มีเครื่องปรับอากาศก็ยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การขนส่งมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถหาน้ าแข็งได้ก็สามารถขนส่งในรถที่มีเครื่องปรับอากาศ 
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 2.6.3) การล าเลียงไรแดงในลักษณะแช่แข็งก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง 
เช่นเดียวกันโดยน าไรแดงไปแช่แข็งในตู้เย็นและให้ไรแดงแข็งโดยเร็ว เพ่ือความสด วิธีนี้สามารถเก็บไว้
ได้นานและยังสดอยู่เสมอ แต่ไรแดงที่ได้เป็นไรแดงที่ตายแล้ว สัตว์น้ าวัยอ่อนจะชอบกินไรแดงสด
มากกว่าไรแดงที่แช่แข็ง การให้อาหารลูกปลาลูกกุ้งวัยอ่อนจึงควรให้ครั้งละน้อย  ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้
น้ าเสียได้ง่าย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย, 2558) 
 2.7) การเก็บรักษาไรแดง 
 2.7.1) ใช้วิธีการเก็บโดยการแช่แข็ง วิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นานและ
ยังสดอยู่เสมอ ส่วนมากเป็นไรแดงที่ตาย (โดยปกติสัตว์น้ าวัยอ่อนมักชอบกินไรแดงที่ยังมีชีวิตอยู่)  
ไรแดงที่เก็บโดยวิธีนี้ไม่สามารถน าไปใช้เป็นพันธุ์ในการผลิตต่อไป 
 2.7.2) วิธีการเก็บในอุณหภูมิต่ าประมาณ 10 องศาเซลเซียส โดย
เติมน้ าลงไป 50 เปอร์เซ็นต์ จะอยู่ได้นาน 4 วัน ในภาชนะเปิดประมาณวันที่ 3 จะสังเกตเห็นไข่สีขาว
ขุ่นหรือสีชมพูซึ่งเป็นไข่ไรแดงชนิดที่จะต้องผสมพันธุ์กับเพศผู้ ซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อสภาวะแวดล้อมไม่
เหมาะสม อุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างต่ ากว่า 6 หรือสูงกว่า 10  
เป็นต้น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย, 2558) 
 ศิพร และบานเย็น (2548) ได้ศึกษาอัตราการใช้กากน้ าตาลที่เหมาะสมในการเพาะไรแดงใน
บ่อซีเมนซ์ ใช้เวลา 7 วัน โดยแบ่งการทดลองเป็น 5 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1  
(ชุดควบคุม) ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ N-P-K สูตร16-20-0 จ านวน 90 กรัม ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 จ านวน 
90 กรัม ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต จ านวน 15 กรัม ปูนขาว จ านวน 180 กรัม และกากผงชูรส จ านวน 
1,200 มิลลิลิตร  และชุดการทดลองที่ 2-5  โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปูนขาวร่วมกับการใช้
กากน้ าตาลในปริมาณที่แตกต่างกันคือ 200, 400, 800 และ 1,200 มิลลิลิตรต่อปริมาตรน้ า 720 ลิตร 
แทนกากผงชูรส และการทดลองที่ 2 แบ่งเป็น 6 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) โดย
ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปูนขาว ร่วมกับ กากผงชูรส 1,200 มิลลิลิตรต่อปริมาตรน้ า 720 ลิตร  
ชุดการทดลองที่ 2-6 ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปูนขาว ร่วมกับกากน้ าตาลในปริมาณ 600, 700, 800, 
900  และ 1,000 มิลลิลิตรต่อปริมาตรน้ า 720 ลิตร แทนกากผงชูรส และการทดลองที่ 3  แบ่งเป็น  
5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปูนขาว ร่วมกับกากผงชูรส 
1,200 มิลลิลิตรต่อปริมาตรน้ า 720 ลิตร ชุดการทดลอง 2-5 ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปูนขาว ร่วมกับ
ปริมาณกากน้ าตาล 600 มิลลิลิตร เจือจางในน้ าสะอาดจ านวน 6 ลิตร ไว้ล่วงหน้า 0, 1, 2 และ 3 วัน 
จากการทดลองพบว่า อัตราการใช้กากน้ าตาลในปริมาณ 600 มิลลิลิตร สามารถใช้แทนกากผงชูรส 
1,200 มิลลิลิตร โดยผลผลิตไรแดงที่ได้จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งไดใ้กล้เคียงกับ สุขุมและคณะ (2549) 
การศึกษาอัตราการใช้มันเส้นบดที่เหมาะสมในการเพาะไรแดง ท าการทดลองในบ่อซีเมนต์  
ใช้ระยะเวลา 7 วัน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2  การทดลอง ในการทดลองที่ 1 แบ่งเป็น  
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5 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ N-P-K สูตร16-20-0 
จ านวน 90 กรัม ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 จ านวน 90 กรัม ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต จ านวน 15 กรัม ปูนขาว 
จ านวน 180 กรัม และกากผงชูรส จ านวน 1,200 มิลลิลิตร และชุดการทดลองที่ 2-5 ใช้ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์และปูนขาว ไม่ใช้กากผงชูรสแต่ใช้มันเส้นบดในปริมาณ 200, 400, 800 และ 1,600 
กรัมต่อปริมาตรน้ า 720 ลิตรแทน การทดลองที่ 2 แบ่งเป็น 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1  
(ชุดควบคุม) ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ร่วมกับกากผงชูรส 1,200 มิลลิลิตรต่อปริมาตรน้ า 720 ลิตร  
ชุดการทดลองที่ 2-5 ไม่ใช้ผงชูรสแต่ใช้มันเส้นบดในปริมาณ 100, 200, 300 และ 400 กรัมต่อ
ปริมาตรน้ า 720 ลิตรแทน จากการทดลองพบว่า อัตราการใช้มันเส้นบดในปริมาณ 200 กรัม 
สามารถใช้แทนกากผงชูรส 1,200 มิลลิลิตรได้ โดยผลผลิตเฉลี่ยของไรแดง 0.76 ± 0.03 กรัมต่อลิตร 
ส่วนธีรศักดิ์ (2551) การศึกษาการน าน้ ากากส่ามาใช้เพาะเลี้ยงไรแดง โดยน าน้ ากากส่ามาเจือจาง
ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ ได้แก่ ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ 0.05, 0.1, 0.5, 1 และ 1.5 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร โดยให้ชุดที่ไม่มีน้ ากากส่าเป็นชุดควบคุม เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไรแดงในชุดที่เติม
อากาศและไม่เติมอากาศ พบว่า ไรแดงเจริญเติบโตและเพ่ิมจ านวนได้ดีที่สุดในน้ ากากส่าความเข้มข้น
ร้อยละ 1 ชุดที่เติมอากาศ ได้ผลผลิตไรแดงจ านวน 2,200 ตัวต่อลิตร 
 

2.3  การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) 

  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponice) หมายถึง วิธีการปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูก 
บนดิน โดยการปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกหรือไม่ต้องมีวัสดุปลูกก็ได้ เพ่อให้พืชได้รับสารอาหารหรือ
สารละลายธาตุอาหารพืช (ที่มีน้ าที่ผสมกับปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการทางรากพืช) อันเป็น 
การปลูกพืชที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในการผลิตพืชในสภาพควบคุมสิ่งแวดล้อม (Controlled 
Environment Agricultural Production) ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช (Growth and 
Development) และสิ่งแวดล้อม (Environment) (ดิเรก, 2550) 
 กรมส่งเสริมการเกษตร (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) มาจากภาษา
กรีก ค าว่า Hydro แปลว่าน้ า รวมกับค าว่า Ponos  ที่แปลว่างาน เมื่อรวมกัน จึงหมายถึง  
การท างานของน้ า (สารละลายธาตุอาหาร) ผ่านรากพืชโดยปกติแล้วการที่พืชจะเจริญเติบโตได้ดี  
ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมหลายอย่าง เช่น แสงแดด อุณหภูมิ น้ า และธาตุอาหารพืช  
การที่พืชจะน้ าธาตุอาหารพืชไปใช้ประโยชน์ได้นั้นจะต้อง ค านึงถึงเรื่องความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
ของดินหรือสารละลายธาตุอาหารใช้ปลูกพืชการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ พืชจะได้รับธาตุอาหารใน
รูปสารละลาย เรียกว่า สารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งพืชสามารถน าไปใช้ได้ทันทีเพราะมีการปรับ 
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ค่าการน าไฟฟ้าและpH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ตลอดเวลา   
 อภิรัก (2553)  กล่าวว่า การปลูกพืชในสารละลายมีการไหลวนมี 4 แบบ 
               2.3.1 การปลูกพืชในระบบ NFT (Nutrient film technique) เป็นระบบที่รากพืชได้รับ
สารละลายธาตุอาหารพืชโดยตรง สารละลายธาตุอาหารที่ให้จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ  
(หนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร สารละลายธาตุอาหารจะไหลผ่านในราง ซึ่งมีลักษณะความกว้าง ความ
ยาว ความสูง ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการผลิตของผู้ผลิต ต้นพืชจะเติบโตขึ้นในถ้วยที่ใช้ปลูกจะวางอยู่ 
ตรงกลางของราง รางจะช่วยป้องกันการระเหยน้ าจึงท าให้พืชดึงดูดใช้สารละลายธาตุอาหารเพ่ือ 
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นรากจะงอกอยู่ในราง และเพ่ือให้น้ าไหล 
ได้บาง ตัวรางจึงต้องตั้งให้ลาดเอียงประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ท าให้รากพืชได้รับออกซิเจนได้มาก  
พืชจะเจริญเติบโตได้ดี อัตราการไหลอยู่ในช่วง 1-2 ลิตรต่อนาที แต่ทั้งนี้อัตราการไหลยังจะขึ้นอยู่กับ
ความยาวของรางซึ่งจะต้องให้เพียงพอกับความต้องการในการเจริญเติบโตของพืชด้วย ในรางปลูกพืช
กว้าง ตั้งแต่ 5-35 เซนติเมตร สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร ความกว้างรางขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก 
ความยาวของราง ตั้งแต่ 5-20 เมตร การไหลของสารละลายอาจเป็นแบบต่อเนื่องหรือแบบสลับก็ได้
โดยทั่วไปสารละลายจะไหลแบบต่อเนื่องรางอาจท าจากแผ่นพลาสติกสองหน้าขาวและด า  
หนา 80 - 200 ไมครอน หรือจาก PVC ขึ้นรูปเป็นรางส าเร็จรูป ท าจากโลหะ เช่น สังกะสี หรือ 
อะลูมิเนียม และระบุภายในด้วยพลาสติกเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนของสารละลาย โดยจะมีปั๊มดูด
สารละลายให้ไหลผ่านรางและรากพืชและหมุนเวียนกลับมายังถังเก็บสารละลาย  ในทางปฏิบัติจะ
ยุ่งยากมากในการท าให้สารละลายธาตุอาหารแผ่นฟิล์มบาง ๆ ตลอดเวลา  
 3.2.2 การปลูกพืชในระบบ DFT (Deep Flow Technique ) เป็นวิธีการปลูกโดยให้
สารละลายธาตุอาหารได้ลึกกว่าระบบ NFT โดยมีความลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร โดยอาจน าท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 นิ้ว ขึ้นอยู่กับการออกแบบของการปลูก ซึ่งอาจมีการออกแบบระบบ
ในแนวราบหรือแบบซิกแซกก็ได้ เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ระบบซิกแซกจะเหมาะกับพืชที่
เจริญเติบโตช้า (ต้นสั้น) แต่ระบบแบบแนวราบจะเหมาะกับพืชทั้งแบบต้นสูงและต้นสั้นการวางของ
ท่อจึงไม่จ าเป็นต้องวางให้ลาดเอียงเหมือนกับระบบ NFT เพียงแต่ว่าการหมุนเวียนสารละลายต้องให้
อัตราการไหลที่เหมาะสม  
 3.3.3 การปลูกพืชในระบบ DRFT (Dynamic Root Floating Technique ) เป็นการปลูก
พืชแบบให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูก  
โดยที่สารละลายจะไหลผ่านรากพืชลึกกว่า NFT แต่จะลึกน้อยกว่าในระบบ DFT รางปลูกจะไม่ต้อง
ลาดเอียงเหมือน NFT ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ าแห้งรางเมื่อเกิดไฟฟ้าดับได้ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับการปลูกด้วยเทคนิคนี้ท ามาจากโฟมที่มีความหนาแน่นมาก เพ่ือใช้เป็นฉนวนกันความร้อนให้
ระบบรากพืช ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องอุณหภูมิของน้ าในระบบด้วย ระบบนี้ถูกพัฒนาเพ่ิมเติมจาก
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ระบบ DFT แต่เพ่ิมการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหาร  โดยรากพืชจะลอยอยู่ใน
อากาศและสารละลายธาตุอาหารของพืช โดยปั๊มน้ าช่วยในการหมุนเวียนสารละลาย   
 3.3.4 การปลูกในระบบ Flood and drain (น้ าขึ้นน้ าลง) การปลูกพืชในระบบนี้อาศัย
หลักการในการให้สารละลายธาตุอาหารพืชในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให้พืชดูดใช้ธาตุอาหารและ  
ท าการระบายสารละลายกลับเข้าถังที่บรรจุสารละลายเพ่ือให้พืชเกิดการแลกเปลี่ยนอากาศบริเวณ
รากพืช ต่อจากนั้นท าการให้สารละลายธาตุอาหารอีกโดยใช้ปั๊ม เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วท า 
การระบายน้ าออก ซึ่งจะท าเป็นวัฏจักรอย่างนี้ในการปลูกพืชโดยอาศัยตัวตั้งเวลาอัตโนมัติในการให้
สารละลายและการระบายน้ าให้เหมาะสมเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ 
      ธาตุอาหารของพืชประกอบไปด้วย มหธาตุ (Macronutrient elements) เป็นธาตุอาหารที่
พืชต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ คาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม แคลเซียม  
แมกนีเซียม ก ามะถันเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการมากความเข้มข้นของธาตุโดยน้ าหนักแห้ง เมื่อพืช
เจริญเต็มวัยสูงกว่า 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จุลธาตุ (Micronutrient elements) ธาตุอาหารที่พืช
ต้องการในปริมาณน้อย ได้แก่ เหล็ก แมงกานิส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดินั่ม คลอรีน เป็นธาตุ
อาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อย ความเข้มข้นของธาตุโดยน้ าหนักแห้งเมื่อพืชเจริญเต็มวัยต่ ากว่า
100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในปัจจุบันได้มีการรวมธาตุนิกเกิล มาอยู่ในจุลธาตุ ไฮโดรโปนิกส์มี
ประโยชน์ 2 ประการ คือประการแรก คือ ช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นส าหรับ 
การเจริญเติบโตของพืช ประการที่สอง พืชหลายชนิดจะได้ผลผลิตได้มากในเวลาที่น้อยกว่าเดิมโดย
การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์มีธาตุอาหารหลัก ๆ ของการปลูกนั้นคือธาตุอาหาร N P K คือ 
ไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งธาตุอาหารทั้ง 3 ตัวนี้ เป็นตัวเดียวกับในการเพาะเลี้ยง
คลอเรลลา  
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บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

 
3.1  วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย 

3.1.1  วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง 

 1) ขวดขนาด 1 ลิตร   จ านวน  30 ใบ 

 2) ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร  จ านวน  3 ใบ 

 3) หลอดไฟ 36 วัตต์   จ านวน  12 หลอด 

 4) กล้องจุลทรรศน์   จ านวน  2 เครื่อง 

 5) Heamacytometer   จ านวน  2 อัน 

 6) Spectrophotometer                            จ านวน  1 เครื่อง 

 7) บ่อซีเมนนต์กลมขนาด 200 ลิตร         จ านวน            6        บ่อ 

  8) อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น สารเคมี บีกเกอร์ ปิเปต หลอดหยด เครื่องให้อากาศ สายยาง

ให้อากาศ หัวทราย น้ ากลั่น กระชอน เป็นต้น 

3.1.2  วัสดุทางการเกษตร 

 1) ปุ๋ยนา (16-20-0) 

 2) ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 

 3) ปุ๋ยสูตร 18-46-0 

 4) ร าละเอียด 

 5) ปูนขาว 

 6) น้ าหัวเชื้อคลอเรลลา 

3.2  การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) โดยแบ่ง 

การทดลองออกเป็น 3 การทดลอง ดังนี้ 

 3.2.1  การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก (N-P) ในปุ๋ยน้ าทิ้งจากระบบปลูกพืช

ไฮโดรโปนิกส์ 

  1) วิเคราะห์ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ตามวิธีของศิริพรและเฉลิม (2557)  

  2) วิเคราะห์ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ตามวิธีของสมชาย (2552) 



20 

 

3.2.2  การทดลองที่ 2 การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา โดยใช้ปุ๋ยสูตรของภาณุ และคณะ (2541) 

(ตารางที่ 3.1) ผสมกับปุ๋ยน้ าทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ แบ่งเป็น 6 ชุดการทดลอง  

ดังตารางที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.1  ปุ๋ยเคมสีูตรของ ภานุและคณะ (2541) ที่ใช้ในการทดลองเลี้ยงคลอเรลลา 

ส่วนประกอบ (ปริมาตร(กรัมต่อลิตร)) 

 ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 1.2 
 ปุ๋ยสูตร (18-46-0) 0.1 
 ร าละเอียด 0.5 
 ปูนขาว 1 

 

ตารางท่ี 3.2  สูตรปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ สูตร A และสูตร B ต่อน้ า 5,000 ลิตร 

สูตร A สูตร B 

ปุ๋ย จ านวน ปุ๋ย จ านวน 

15-0-0 5.5     กิโลกรัม 13-0-46 3      กิโลกรัม 

เหล็ก (Fe)     5        กรัม 0-52-34 1      กิโลกรัม 

  0-0-60 1      กิโลกรัม 

  Mg 1.75  กิโลกรัม 
  โบรอน    35     กรัม 
  เฟตติลอน      40     กรัม 

 

ตารางท่ี 3.3  ปริมาณความเข้มข้นที่ใช้ในการทดลองที่ 2 

สูตร 
ปุ๋ยสูตรของภาณุ 
และคณะ (2541) 

(มิลลิลิตร) 

ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ 
(มิลลิลิตร) 

1 250 0 
2 200 50 
3 150 100 
4 100 150 
5 50 200 
6 0 250 
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3.2.3  การทดลองที่ 3 การน าผลการทดลองที่ดีที่สุดในการทดลองที่ 2 มาท าการเลี้ยงไรแดง นอก

ห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 2 ซ้ า 

 ชุดการทดลองที่ 1 ผลการทดลองที่ดีท่ีสุดในการทดลองท่ี 2  

 ชุดการทดลองที่ 2 ผลการทดลองที่ดีรองลงมาในการทดลองท่ี 2 

 

3.3 วิธีด้าเนินการวิจัย 

 3.3.1  การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก (N-P) ในปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูก

พืชไฮโดรโปนิกส์ 

 วิธีการ 

  1) น าปุ๋ยน้ าจากการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์เหลือทิ้งจากโรงเรือนของสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ย่านมัทรี  มาท าการวิเคราะห์ธาตุ

อาหารหลัก (N-P) ตามวิธีของเจลดาห์ และวานาโดโมลิบเดต โดยใช้ความยาวคลื่นแสง 880 นาโนเมตร 

ตามวิธีของสมชาย (2552)  

  2) ท าการจดบันทึกข้อมูลลงใน  Microsoft Excel 

 3.3.2 การทดลองที่ 2 การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา โดยใช้ปุ๋ยสูตรของภาณุ และคณะ (2541) 

ผสมกับปุ๋ยน้ าทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์  

 วิธีการ 

 1) ล้างท าความสะอาดภาชนะขนาดบรรจุ 700 มิลลิลิตรที่ใช้ในการทดลองจ านวน 

33 ขวด 

                    2) ชั่งวัด และละลายปุ๋ยเคมีสูตรของภาณุ และคณะ (2541) ใส่ลงในภาชนะทดลอง

ตามแผนการทดลองที่วางไว้ (ตารางท่ี 3.2)  

                    3) เติมผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ตามแผนการทดลองที่วางไว้ (ตารางท่ี 3.2) 

                    4) หลังจากนั้นใส่หัวเชื้อคลอเรลลา 250 มิลลิลิตร ในภาชนะทดลองที่ใส่ปุ๋ยไว้ทุกใบ 

แล้วท าการเพิ่มออกซิเจนลงไปด้วยระบบแอร์ปั้มผ่านสายยางให้อากาศ และตั้งไว้บนชั้นที่ให้แสงสว่าง

ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ตลอด 24 ชั่วโมง 

  5) ท าการส่งนับจ านวนเซลล์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ตามวิธีของสุธาสินี (2552) 
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 6) หลังจากนั้นน าคลอเรลลามาวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer 

ด้วยความยาวคลื่นแสง 560 นาโนเมตร ตามวิธีของ ขจรเกียรติ์ และยงยุทธ (2549) 

                   7) บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตลงในโปรแกรม Microsoft Excel 

                    8) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในโปรแกรมส าเร็จรูป ด้วยวิธีการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Duncan’s multiple range test 

3.3.3  การทดลองที่ 3 น าผลการทดลองที่ดีที่สุด 2 สูตรในการทดลองที่ 2 มาท าการเลี้ยง 

ไรแดง นอกห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นการเก็บเก่ียวครั้งเดียว และเก็บเกี่ยวต่อเนื่อง  

วิธีการ (เก็บเกี่ยวครั้งเดียว) 

 1) น าชุดการทดลองที่ให้ผลดีที่สุด 2 ชุดการทดลอง มาขยายลงในบ่อวงซีเมนต์ไว้  

3 วัน  

 2) เมื่อคลอเรลลามีการเจริญเติบโตเต็มที่ ท าการปล่อยหัวเชื้อไรแดงในวันที่ 4 

ปริมาณ 17 กรัม ตามวิธีของ ศูนย์วิจัยประมงน้ าจืดเชียงราย (2558) และเลี้ยงไรแดงไว้ 3 วัน 

 3) ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดและน าไปชั่งวัดน้ าหนักเปียกของไรแดง 

 4) ท าการจดบันทึกข้อมูล 

 5) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีของ Duncan’s multiple range test 

วิธีการ (เก็บเกี่ยวต่อเนื่อง) 

 1) น าชุดการทดลองที่ให้ผลดีที่สุด 2 ชุดการทดลอง มาขยายลงในบ่อวงซีเมนต์ไว้ 3 วัน 

 2) เมื่อคลอเรลลามีการเจริญเติบโตเต็มที่ ท าการปล่อยหัวเชื้อไรแดงในวันที่ 4 

ปริมาณ 17 กรัม ศูนย์วิจัยประมงน้ าจืดเชียงราย (2558) และเลี้ยงไรแดงไว้ 3 วัน 

 3) ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตครึ่งบ่อ และท าการเติมคลอเรลลาลงไป  จากนั้นเก็บ

ผลผลิตในอีก 3 วัน ท าเช่นนี้ไปจนกว่าไรแดงจะมีจ านวนลดลงจนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 

 4) น าไปชั่งวัดน้ าหนักเปียกของไรแดง และจดบันทึกข้อมูล 

 5) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีของ Duncan’s multiple range test 
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บทที่ 4 

ผลและวิจารณ์ 
 

4.1 ผลการวิจัย 

 4.1.1 การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก (N-P) ในปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูก
พืชไฮโดรโปนิกส์ 
            จากผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโป
นิกส์จากปุ๋ยน้ าเหลือทิ้ง 3 รอบ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า มีปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 
0.70±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตรและการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
จากปุ๋ยน้ าเหลือทิ้ง 3 รอบ พบว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ยอยู่ประมาณ 63.04±3.93 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ตารางท่ี 4.1)  

       เมื่อท าการทดลองวิเคราะห์ธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูก 
พืชไฮโดรโปนิกส์ พบว่า มีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) ในปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบ
ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ มีปริมาณธาตุอาหารเพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา  แต่ต้องมี 
การเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารลงไปเล็กน้อย เพ่ือประสิทธิภาพการเจริญเติบโตที่ดีของคลอเรลลา  
 

ตารางท่ี 4.1  ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 

แร่ธาตุ มิลลิกรัมต่อลิตร 
เฉลี่ย 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

N 0.70 0.70 0.70 0.70±0.00 
P 65.27 65.36 58.50 63.04±3.93 

  
 

 4.1.2 การทดลองที่ 2 การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา โดยใช้ปุ๋ยสูตรของภาณุ และคณะ (2541) 
ผสมกับปุ๋ยน้ าทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ แบ่งเป็น 6 สูตร  

       จากการทดลองเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาในห้องปฏิบัติการบนชั้นวางที่เพ่ิมออกซิเจน 
และเปิดไฟด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 วัน ในสูตรอาหารแตกต่างกัน  
6 สูตร โดยมีจ านวนเซลล์เริ่มต้นการทดลองเฉลี่ย 4.47±0.21x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ผลการทดลอง
พบว่า สูตรปุ๋ยที่มีคลอเรลลาเจริญเติบโตดีที่สุดคือ สูตรที่ 2 และ 5 ใช้ปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูก 
พืชไฮโดรโปนิกส์ 50 มิลลิลิตร ผสมกับปุ๋ยสูตรภาณุ และคณะ (2541) 200 มิลลิลิตร และใช้ปุ๋ย 
น้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 200 มิลลิลิตร ผสมกับปุ๋ยสูตรภาณุ และคณะ (2541)  
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50 มิลลิลิตร (ภาพที่ 4.1) เพราะมีการเจริญเติบโตในระยะ Exponential มากที่สุด จึงน าไปเลี้ยง 
ไรแดงต่อในการทดลองที่ 3 โดยมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 7.99 และ 
31.71 องศาเซลเซียส 

 

        ภาพที่ 4.1 กราฟแท่งจ านวนเซลล์ของคลอเรลลา (106
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 

 

 
        ภาพที่ 4.2 กราฟเส้นจ านวนเซลล์ของคลอเรลลา (106

 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 
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 ในด้านการเจริญเติบโตของคลอเรลลาจากการวัดค่า Opical density (OD) การเจริญเติบโต
ของคลอเรลลาด้านจ านวนเซลล์มีช่วง lag phase อยู่ในช่วงวันที่ 0-1 และเข้าสู่ช่วง log phase  
ในวันที่ 2-3 หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วง Exponential phase ที่มีการขยายตัวของคลอเรลลาเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วทุกชุดการทดลอง ซึ่งใกล้เคียงกับการทดลองของ ศิพร และบานเย็น  (2548) ในส่วน 
ค่า Opical density (OD) ของคลอเรลลา (ภาพที่ 4.2) ก็มีช่วงการเจริญเติบโตเหมือนกับด้าน 
จ านวนเซลล์ 

 
      ภาพที่ 4.3 กราฟแท่งค่าดูดกลืนแสงของคลอเรลลา 

 

 
 ภาพที่ 4.4 กราฟเส้นค่าดูดกลืนแสงของคลอเรลลา 
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ตารางท่ี 4.2  การเจริญเติบโตของคลอเรลลาที่ใช้สูตรอาหารแตกต่างกัน 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกัน ในแนวต้ัง หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ช่วงความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

สูตร 
วันที่ 

0 1 2 3 4 5 6 
1 4.47±0.21a 4.96±0.53b 6.43±0.35d 10.63±0.11d 13.73±0.98c 15.30±1.41d 16.87±0.26c 
2 4.47±0.21a 5.92±0.50ab 9.99±0.13b 13.01±1.40b 17.48±0.66b 19.57±0.71a 27.93±0.80a 
3 4.47±0.21a 4.66±0.74b 7.61±0.37c 10.48±0.64c 14.95±0.85c 20.40±2.50c 22.97±1.56a 

4 4.47±0.21a 5.86±0.67ab 11.32±0.37a 12.54±0.39a 12.51±0.16b 15.88±0.45d 22.25±0.11c 
5 4.47±0.21a 6.86±0.72a 11.19±0.11a 14.97±0.33a 15.68±0.64a 19.06±0.88b 22.06±0.23b 
6 4.47±0.21a 5.83±0.13ab 7.67±0.10c 10.77±0.47c 14.63±0.32c 19.00±0.92c 22.64±0.76b 

26 
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ตารางท่ี 4.3  อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ในการเลี้ยงคลอเรลลา 

 

สูตร 
   วันที่    

0 1 2 3 4 5 6 

1 
30.76±0.00 

 (30.76-30.76) 
31.30±1.14  
(30.00-32.10) 

32.80±0.26  
(32.50-33.00) 

32.63±0.06  
(32.60-32.70) 

33.03±0.06  
(33.00-33.10) 

32.67±0.40  
(32.20-32.90) 

31.57±0.25  
(31.30-31.80) 

2 
30.76±0.00  
(30.76-30.76) 

32.20±0.30  
(31.90-32.50) 

33.30±0.10  
(33.20-33.40) 

32.93±0.25  
(32.70-33.20) 

33.43±0.49  
(33.10-34.00) 

33.87±0.06  
(33.80-33.90) 

31.77±0.15  
(31.60-31.90) 

3 
30.76±0.00  
(30.76-30.76) 

30.63±0.15  
(31.30-32.10) 

32.83±0.81  
(32.30-33.90) 

31.67±0.26  
(33.00-33.50) 

31.50±0.40  
(33.00-33.70) 

31.50±0.17  
(33.20-33.50) 

30.63±0.10 
 (31.60-31.80) 

4 
30.76±0.00  
(30.76-30.76) 

30.57±0.15  
(30.40-30.70) 

32.83±2.40 ( 
31.40-35.60) 

31.57±0.12  
(31.50-31.70) 

31.67±0.06  
(31.60-31.70) 

31.43±0.12  
(31.30-31.50) 

30.23±0.21  
(30.00-30.40) 

5 
30.76±0.00  
(30.76-30.76) 

30.80±0.10  
(30.70-30.90) 

31.87±0.12  
(31.80-32.00) 

31.30±0.17  
(31.10-31.40) 

31.63±0.06  
(31.60-31.70) 

31.77±0.06  
(31.70-31.80) 

30.77±0.12  
(30.70-30.90) 

6 
30.76±0.00  
(30.76-30.76) 

30.30±0.26  
(30.00-30.50) 

31.37±0.12  
(31.30-31.50) 

31.13±0.06  
(31.10-31.20) 

30.63±0.12  
(30.50-30.70) 

31.57±0.15  
(31.40-31.70) 

30.73±0.06  
(30.70-30.80) 
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ตารางท่ี 4.4  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ในการเลี้ยงคลอเรลลา 

 

 

สูตร 
   วันที่    

0 1 2 3 4 5 6 

1 
8.39±0.00  
(8.39-8.39) 

8.05±0.06  
(7.98-8.09) 

8.29±0.02  
(8.27-8.30) 

8.17±0.14  
(8.11-8.32) 

7.97±0..27  
(7.68-8.22) 

7.89±0.16  
(7.77-8.07) 

7.82±0.21  
(7.58-7.98) 

2 
8.39±0.00  
(8.39-8.39) 

8.00±0.06  
(7.93-8.05) 

7.97±0.07  
(7.91-8.04) 

7.84±0.08  
(7.79-7.94) 

7.93±0.03  
(7.91-7.97) 

7.86±0.04  
(7.83-7.91) 

7.62±0.06  
(7.57-7.68) 

3 
8.39±0.00  
(8.39-8.39) 

8.06±0.08  
(8.03-8.16) 

7.98±0.19  
(7.93-8.26) 

7.86±0.06  
(7.95-8.07) 

7.84±0.5  
(7.89-7.98) 

7.76±0.03 
(7.66-7.72) 

7.710.08  
(7.69-7.84) 

4 
8.39±0.00  
(8.39-8.39) 

8.02±0.08  
(7.96-8.11) 

7.93±0.02  
(7.91-7.95) 

7.90±0.13  
(7.82-8.05) 

8.00±0.04  
(7.96-8.03) 

7.76±0.09  
(7.66-7.82) 

7.60±0.09  
(7.54-7.70) 

5 
8.39±0.00  
(8.39-8.39) 

8.22±0.03  
(8.20-8.25) 

8.27±0.06  
(8.20-8.31) 

8.04±0.09  
(7.97-8.14) 

7.98±0.01  
(7.97-7.99) 

7.77±0.03  
(7.74-7.79) 

7.73±0.06  
(7.68-7.79) 

6 
8.39±0.00  
(8.39-8.39) 

8.14±0.01  
(813-8.15) 

7.97±0.06  
(7.93-8.04) 

7.79±0.03  
(7.75-7.81) 

7.64±0.01  
(7.63-7.64) 

7.31±0.02  
(7.30-7.33) 

7.27±0.07  
(7.21-7.35) 

28 



29 

 

 4.1.3 การทดลองที่ 3 การเลี้ยงไรแดงด้วยคลอเรลลาจากสูตรปุ๋ยในการทดลองท่ี 2 

        จากการทดลองเลี้ยงไรแดงในการใช้สูตรปุ๋ยที่ 2 และสูตรที่ 5 โดยท าการเลี้ยงแบบ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งเดียว และแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่อง พบว่าการเลี้ยงไรแดงแบบเก็บเกี่ยว
ผลผลิตครั้งเดียว โดยการชั่งน้ าหนักเปียกในสูตรปุ๋ยที่ 2 มีจ านวนไรแดงประมาณ 0.69 กรัมต่อลิตร 
และสูตรที่ 5 มีจ านวนไรแดงประมาณ 0.26 กรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 4.5) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 

ตารางท่ี 4.5 น้ าหนักเปียก (กรัม) ไรแดงในการเก็บเก่ียวผลผลิตครั้งเดียว 

สูตร ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 เฉลี่ย 
2 
5 

71.44 
31.14 

82.96 
31.73 

53.52 
15.24 

69.31a 
26.04b 

 

 ส่วนการเก็บผลผลิตแบบต่อเนื่อง พบว่าการเลี้ยงไรแดงจากคลอเรลลาที่เลี้ยงด้วยสูตรที่  2 

และสูตรที่ 5 มีจ านวนไรแดงที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ยรวม 0.80 และ 0.86 กรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.6) ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) 

ตารางท่ี 4.6  น้ าหนักเปียก (กรัมต่อ 100 ลิตร) ไรแดงในการเก็บเก่ียวผลผลิตต่อเนื่อง 

ครั้งที่ สูตร ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 เฉลี่ย รวม 

1 

2 

19.56 24.54 25.58 23.23  

2 36.58 37.70 38.28 37.52 80.49a 

3 18.98 19.28 20.96 19.74  

1 

5 

24.00 63.00 48.00 45.00 

85.99a 2 2.94 16.73 27.33 15.67 

3 21.74 21.04 33.2 25.33 
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4.2  วิจารณ์ผลการวิจัย 

 4.2.1  การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก (N-P-K) ในปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบ
ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 

         ธาตุอาหารที่มีเหลืออยู่ในปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์จากโรงเรือน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ย่านมัทรี โดยมีธาตุอาหารแบ่งเป็น 2 ชนิด ปุ๋ยสูตร A 

มีปุ๋ยสูตร 15-0-0 5.5 กิโลกรัม เหล็ก (Fe) 5 กรัม ปุ๋ยสูตร B มีปุ๋ยสูตร 13-0-46 3 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 
0-52-34 1 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 0-0-60 1 กิโลกรัม Mg 1.75 กิโลกรัม โบรอน (B) 35 กรัม เฟตติลอน 
40 กรัม ต่อน้ า 5000 ลิตร โดยปุ๋ยน้ าจะผ่านการเลี้ยงพืชไฮโดรโปนิกส์ 7 วัน (1 รอบ) ซึ่งเป็นการปลูก
พืชในระบบ NFT (Nutrient film technique) อภิรัก (2553) กล่าวว่า เป็นระบบที่รากพืชได้รับ
สารละลายธาตุอาหารพืชโดยตรง สารละลายธาตุอาหารที่ให้จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ (หนา
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) สารละลายธาตุอาหารจะไหลผ่านในราง ลงสู่ถังแล้ววนกลับไปเป็นระบบ
น้ าวน เราจึงน าน้ าทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มาท าการทดลองโดยผ่านการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารที่เหลืออยู่ 

         จากตารางที่ 4.1 ท าให้ทราบว่าปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์สามารถ
น ามาผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรของภาณุ และคณะ (2541) เพ่ือท าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาใน  
การทดลองที่ 2 ได้ซึ่งมีจ านวน 6 สูตรการทดลอง โดย สูตรที่ 1 ใช้ปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืช -

ไฮโดรโปนิกส์ 0 มิลลิลิตรผสมกับปุ๋ยสูตรภาณุ และคณะ (2541) 250 มิลลิลิตร สูตรที่ 2 ใช้ปุ๋ยน้ า
เหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 50 มิลลิลิตร ผสมกับปุ๋ยสูตรภาณุ และคณะ (2541) 200 
มิลลิลิตร สูตรที่ 3 ใช้ปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 100 มิลลิลิตร ผสมกับปุ๋ยสูตร
ภาณุ และคณะ(2541) 150 สูตรที่ 4 ใช้ปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 150 มิลลิลิตร 
ผสมกับปุ๋ยสูตรภาณุ และคณะ (2541) 100 มิลลิลิตร สูตรที่ 5 ใช้ปุ๋ยน้ าเหลือทิ้งจากระบบปลูกพืช
ไฮโดรโปนิกส์ 200 มิลลิลิตร ผสมกับปุ๋ยสูตรภาณุ และคณะ (2541) 50 มิลลิลิตร สูตรที่ 6 ใช้ปุ๋ยน้ า
เหลือทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 250 มิลลิลิตร ผสมกับปุ๋ยสูตรภาณุ และคณะ (2541)  
0 มิลลิลิตร และน าไปเลี้ยงไรแดงต่อไป 
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 4.2.2  การทดลองที่ 2 การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา โดยใช้ปุ๋ยสูตรของภาณุ และคณะ (2541) 
ผสมกับปุ๋ยน้ าทิ้งจากระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ แบ่งเป็น 6 สูตร  

        จากการทดลองเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาในห้องปฏิบัติการบนชั้นวางที่เพ่ิมออกซิเจน 
และเปิดไฟด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 วัน ในสูตรอาหารแตกต่างกัน  
6 สูตร โดยมีจ านวนเซลล์เริ่มต้นการทดลองเฉลี่ย 4.47±0.21x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ผลการทดลอง
พบว่า สูตรปุ๋ยที่มีการเจริญเติบโตของคลอเรลลามากที่สุดคือ สูตรที่  2 และสูตรที่  5 ที่มี 
การเจริญเติบโตสูงที่สุดในวันที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับสุธิรา (2553) ที่ท าการใช้ประโยชน์น้ ากากส่าใน 
การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา และไรแดง โดยใช้น้ ากากส่าร่วมกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยนา ปุ๋ยยูเรีย  
ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต และปูนขาว ในขวดทดลองขนาด 1 ลิตร ใต้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 24 ชั่วโมง 
นาน 7 วัน พบว่าคลอเรลลามีการเพ่ิมจ านวนสูงสุดภายใน 3 วัน จากการใช้น้ ากากส่าที่ระดับ 3.2 
และ 2.4 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ พบว่ามีจ านวนคลอเรลลา 43.60±9.81x106 และ 
41.00±12.29x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ และใกล้เคียงกับกิตติพงษ์ (2552) ที่ศึกษาการ
เพาะเลี้ยงคลอเรลลาจากน้ าทิ้งโรงงานผลิตน้ ายางข้น โดยเพาะเลี้ยงคลอเรลลาจากน้ าทิ้งโรงงานผลิต
ยางข้นที่ร้อยละ 5.0 โดยปริมาตรเป็นสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาภายใน  
72 ชั่วโมง เนื่องจากปริมาณซีโอดีและปริมาณที เค เอ็น ไนโตรเจน ของน้ าหลังเก็บเกี่ยวคลอเรลลามี
ต่ ากว่าค่ามาตรกานน้ าทิ้งและสารถน ากลับมาใช้ใหม่ ในการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาในระบบกึ่งต่อเนื่องที่
สัดส่วนการเจือจางน้ าทิ้งร้อยละ 5.0 โดยปริมาตร พบว่าสามารถเก็บเกี่ยวผลิตคลอเรลลาได้ทุก ๆ  
72 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 รอบ ได้ผลผลิตได้ความหนาแน่นเฉลี่ย 7.35±0.52x106เซลล์ต่อมิลลิลิตร 
  

 4.2.3  การทดลองที่ 3 การเลี้ยงไรแดงด้วยคลอเรลลาจากสูตรปุ๋ยในการทดลองท่ี 2  
         ไรแดงที่เลี้ยงด้วยปุ๋ยสูตรที่ 2 และสูตรที่ 5 อัตราการปล่อยไรแดงเริ่มต้นน้ าหนักเปียก  
17 กรัม ในบ่อขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร สูง 38 เซนติเมตร ใส่น้ าสูง 30 เซนติเมตร ปริมาตรน้ า 100 
ลิตร ในการเก็บผลผลิตครั้งเดียว ได้ผลผลิตเฉลี่ย 0.69±0.08 กรัมต่อลิตร และ 0.26±0.09 กรัมต่อ
ลิตร ซึ่งแตกต่างกับการทดลองของ ขจรเกียรติ์ และยงยุทธ (2551) ที่ท าการศึกษาผลของระยะเวลา
การเจริญของสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella sp.) ต่อการเพ่ิมผลผลิตไรแดง (Moina macrocopa) 
โดยท าการเลี้ยงไรแดงในโหลแก้ว ที่ท าการเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาเป็นระยะเวลาแตกต่างกัน คือ 6 , 
5, 4 และ 3 วัน ซึ่งได้ผลผลิตน้ าหนักเปียกไรแดง 19.26±1.05 กรัม  

       ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่องได้ผลผลิตรวม 0.81 และ 0.86 กรัมต่อลิตร ซึ่ง
ใกล้เคียงกับของศิพร และบานเย็น (2548) ซึ่งท าการเพาะเลี้ยงไรแดงโดยใช้กากน้ าตาลในบ่อซีเมนต์
ขนาด 3 ตารางเมตร ปริมาตรน้ า 720 ลิตร โดยใช้ปุ๋ย N-P-K สูตร 16-20-0 จ านวน 90 กรัม ปุ๋ยยูเรีย 
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46-0-0 จ านวน 90 กรัม ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต จ านวน 15 กรัม ปูนขาว จ านวน 180 กรัม ปริมาตร
กากน้ าตาลที่เหมาะสม คือ จ านวน 600 มิลลิลิตร ปริมาณไรแดงเริ่มต้น 120 กรัม (0.16 กรัมต่อลิตร) 
ได้ผลผลิตไรแดงเฉลี่ย 0.76±0.03 กรัมต่อลิตร 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

 การใช้น้ าทิ้งจากการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์เพาะเลี้ยงคลอเรลลาและไรแดง มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาปริมาณปุ๋ยที่เหลือจากการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยที่
เหมาะสมในการเลี้ยงคลอเรลลา และเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของคลอเรลลาและผลผลิตใน 
การเพาะเลี้ยงไรแดง 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การใช้น้ าทิ้งจากการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์มาเพาะเลี้ยงคลอเรลลาและไรแดง พบว่า 
ธาตุอาหารที่เหลือจากกการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ของปริมาณไนโตรเจนและปริมาณฟอสฟอรัส
ยังคงมีธาตุอาหารเหลืออยู่ สามารถน ามาท าการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาได้ทั้ง 6 สูตร และสูตรปุ๋ยที่มีการ
เจริญเติบโตของคลอเรลลาดีที่สุดคือสูตรปุ๋ยที่ 2 และ 5 จึงน าไปเลี้ยงไรแดงได้ พบว่า การเลี้ยงไรแดง
แบบเก็บเก่ียวผลผลิตครั้งเดียวนั้น ในสูตรปุ๋ยที่ 2 มีจ านวนไรแดงประมาณ 0.69 กรัมต่อลิตร และสูตร
ปุ๋ยที่ 5 มีจ านวนไรแดงประมาณ 0.26 กรัมต่อลิตร และการเลี้ยงแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบต่อเนื่อง 
พบว่า พบว่าการเลี้ยงไรแดงจากคลอเรลลาที่เลี้ยงด้วยสูตรที่  2 และสูตรที่ 5 มีจ านวนไรแดงที่เก็บ
เกี่ยวเฉลี่ยรวม 0.80 และ 0.86 กรัมต่อลิตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(P>0.05) จึงสรุปได้ว่า สามารถใช้สูตรปุ๋ยได้ทั้งหมด 2 สูตร เพ่ือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงไรแดงต่อไป  
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการทดลองการใช้น้ าทิ้งจากการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์มาเพาะเลี้ยงคลอเรลลา  
เพ่ือเป็นอาหารของไรแดง สามารถน างานวิจัยนี้ไปปรับใช้ในด้านการศึกษา น าไปปรับใช้กับงานวิจัย
ต่อไปรวมถึงน าไปให้เกษตรกรที่สนใจน าไปปรับใช้ได้จริง 
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ภาคผนวกที่ 1 แสดงค่าการเจริญเติบโตของคลอเรลลา 

ว/ด/ป ขวดที่ ซ้ า 1/1 ซ้ า 1/2 เฉลี่ย 

5/10/2560 P250/H0 4.32 4.62 4.47 
 P200/H50 4.32 4.62 4.47 
 P150/H100 4.32 4.62 4.47 
 P100/H150 4.32 4.62 4.47 
 P50/H200 4.32 4.62 4.47 
 P0/H250 4.32 4.62 4.47 

6/10/2560 P250/H0 4.58 5.33 4.96 
 P200/H50 5.57 6.27 5.92 
 P150/H100 4.13 5.18 4.66 
 P100/H150 5.38 6.33 5.86 
 P50/H200 6.35 7.37 6.86 
 P0/H250 5.73 5.92 5.83 

7/10/2560 P250/H0 6.18 6.67 6.43 
 P200/H50 9.90 10.08 9.99 
 P150/H100 7.35 7.87 7.61 
 P100/H150 11.58 11.05 11.32 
 P50/H200 11.12 11.27 11.19 
 P0/H250 7.60 7.73 7.67 

8/10/2560 P250/H0 10.55 10.70 10.63 
 P200/H50 12.02 14.00 13.01 
 P150/H100 10.03 10.93 10.48 
 P100/H150 12.27 12.82 12.54 
 P50/H200 15.20 14.73 14.97 
 P0/H250 10.43 11.10 10.77 

9/10/2560 P250/H0 13.03 14.42 13.73 
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ภาคผนวกที่ 1 แสดงค่าการเจริญเติบโตของคลอเรลลา (ต่อ) 

ว/ด/ป ขวดที่ ซ้ า 1/1 ซ้ า 1/2 เฉลี่ย 

 P200/H50 17.02 17.95 17.48 
 P150/H100 14.35 15.55 14.95 
 P100/H150 12.40 12.62 12.51 
 P50/H200 15.22 16.13 15.68 
 P0/H250 14.40 14.85 14.63 

10/10/2560 P250/H0 14.30 16.30 15.30 
 P200/H50 19.07 20.07 19.57 
 P150/H100 18.63 22.17 20.40 
 P100/H150 15.57 16.20 15.88 
 P50/H200 18.43 19.68 19.06 
 P0/H250 18.35 19.65 19.00 

11/10/2560 P250/H0 16.68 17.05 16.87 
 P200/H50 27.37 28.50 27.93 
 P150/H100 21.87 24.07 22.97 
 P100/H150 22.17 22.33 22.25 
 P50/H200 22.22 21.90 22.06 
 P0/H250 22.10 23.18 22.64 
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ภาคผนวกที่ 2 แสดงค่า Optical density (OD) ของไรแดง 

วันท่ี 5/10/2560 6/10/2560 7/10/2560 8/10/2560 9/10/2560 10/10/2560 11/10/2560 

ขวด/ซ้ า เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

1(P250H0) 0.304 0.377 0.338 0.460 0.583 0.593 0.667 

2(P200H50) 0.304 0.397 0.533 0.701 0.844 0.897 1.063 

3(P150H100) 0.304 0.342 0.444 0.640 0.678 0.891 0.946 

4(P100H150) 0.304 0.304 0.408 0.487 0.330 0.517 0.707 

5(P50H200) 0.304 0.371 0.399 0.535 0.557 0.609 0.653 

6(P0H250) 0.304 0.354 0.368 0.545 0.553 0.671 0.735 

 

ภาคผนวกที่ 3 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิ 

  pH Temp 

5/10/2560 8.39 30.76 

6/10/2560 8.10 31.13 

7/10/2560 8.09 32.56 

8/10/2560 7.83 32.00 

9/10/2560 7.94 32.22 

10/10/2560 7.77 32.24 

11/10/2560 7.65 31.04 
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ภาคผนวก ข 
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                                ภาพผนวกที่ 1 บ่อการเพาะเลี้ยงไรแดง 
 
 
 

 
                 
         ภาพผนวกที่ 2  การเพาะเลี้ยงคลอเรลลาในห้องปฏิบัติการ 
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          ภาพผนวกที่ 3 การวัดค่า Opical density (OD) ของคลอเรลลา 
 
 
 

 
  
                  ภาพผนวกที่ 4 การปล่อยไรแดงลงในบ่อเพาะเลี้ยง 
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                ภาพผนวกที่ 5 การเตรียมไรแดงก่อนชั่ง 

 
 

 
 

                     ภาพผนวกที่ 6 การชั่งไรแดง  
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล  นายบุณยกร  พ่วงดี 
วันที่เกิด    วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2538  
ภูมิล้าเนา  บ้านเลขท่ี 9 หมู่ที่ 3 ต าบลวังมหากร อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
   60160 
การศึกษา  พ.ศ.2553 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนโพฒิสารศึกษา 
   อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
   พ.ศ.2556 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนโพฒิสารศึกษา 
   อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 

ชื่อ – สกุล  นายศรัณย์ เศวตมาลานนท์ 
วันที่เกิด    วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2538  
ภูมิล้าเนา  บ้านเลขท่ี 48 หมู่ที่ 4 ต าบลโนนเหล็ก อ าเภอเมืองอุทัยธานี  
   จังหวัดอุทัยธานี  61000 
การศึกษา  พ.ศ.2553 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
   อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
   พ.ศ.2556 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
   อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  

 

 

 
 
 
 

 
 


