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ผลของธาตุอาหารต่ อการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp.
ในนํา้ เลีย้ งไดอะตอมที่นํากลับมาใช้ ใหม่
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้ได้ ศึกษาผลของปริ มาณไนเตรต ฟอสเฟตและซิลิเกตในอาหาร F/2 เตรี ยมจากนํา้ ที่ผ่านการ
เลี ้ยงไดอะตอมมาแล้ วต่อการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp. โดยเลี ้ยงไดอะตอมในอาหารปริ มาตร 4 ลิตร
ภายใต้ สภาวะห้ องปฏิบตั ิการที่อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ให้ แสง 1.09 กิโลลักซ์ และให้ อากาศตลอดเวลา
พบว่าการเพิ่มปริ มาณไนเตรตและฟอสเฟตไม่มีผลต่อการเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของไดอะตอม แต่นํา้
ที่ผา่ นการเลี ้ยงไดอะตอมมาแล้ วสามารถเลี ้ยงไดอะตอมได้ โดยที่ไม่เติมไนเตรตและฟอสเฟต ส่วนการเติมซิลิเกตลง
ในอาหารเลี ้ยงเชื อ้ 12.49 มิลลิกรั ม-ซิลิกาต่อลิตร ส่งผลให้ ความหนาแน่นเซลล์และผลผลิตมวลชีวภาพสูงถึง
37.39x104เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 11.67x104 เซลล์ต่อลิตรต่อวัน ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าการเลี ้ยงด้ วยอาหาร
F/2 ที่เตรี ยมจากนํา้ ใหม่ ผลการทดลองครั้งนีจ้ ึงชีใ้ ห้ เห็นว่านํา้ ที่ผ่านการใช้ งานแล้ วสามารถนํากลับมาใช้ เลี ้ยง
ไดอะตอม Chaetoceros ได้
คําสําคัญ: ไดอะตอม, สารอาหาร, การนํานํ ้ามาใช้ ใหม่, การเติบโต

Abstract
The effect of nutrients concentrations including nitrate, phosphate and silicate of F/2 medium in
the recycled diatom cultured water on the growth of diatom Chaetoceros sp. was investigated. All
experiments, diatom was cultured in 4L bottle and incubated under controlled condition as 26±2C
with 1.09 Klux under continuously aerated atmosphere. The result reveals that an increasing of nitrate
and phosphate in the F/2 medium has no significant effect on the growth of diatom in term of biomass
productivity and cell density. Therefore, recycle water can be used for cultured diatom without the
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addition of nitrate or phosphate. In contrast, the addition of silicate in F/2 medium recycle water
showed significant effect on the biomass productivity and cell density. Diatom could be grown with
highest cells density and biomass productivity at 37.39x104 cells/mL and 11.67x104cells/L/day,
respectively, using 12.49 mg-Si/L as silicate concentration. It can be concluded that the recycled water
F/2 medium can be used for Chaetoceros cultivation.
Keywords: Diatom, nutrients, recycled water, growth

คํานํา
เนื่ อ งจากปั จ จุบัน ได้ มี ก ารเลี ย้ งไดอะตอมนํ า้ เค็ ม Chaetoceros เพื่ อ ใช้ อ นุบ าลสัต ว์ นํ า้ วัย อ่ อ นอย่ า ง
แพร่ หลาย เช่น ลูกกุ้งและลูกหอย เพราะไดอะตอมเป็ นอาหารมีชีวิตและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงจึงส่งเสริ มให้
ุ ภาพดี (Becker, 1995) การเลี ้ยงไดอะตอมเชิงการค้ าจําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าทะเลปริ มาณ
ผลผลิตสัตว์นํ ้าวัยอ่อนมีคณ
มากเพื่อเตรี ยมอาหาร ส่งผลให้ มีต้นทุนสูงเนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายทังค่
้ านํ ้าเค็ม สารเคมีและการขนส่ง จากปั ญหานี ้จึง
ได้ ศกึ ษาแนวทางแก้ ไขโดยนํานํ ้าที่ผ่านการเลี ้ยงไดอะตอมแล้ วกลับมาใช้ เลี ้ยงไดอะตอมอีกครั้ง โดย Ross et al.
(2010) รายงานว่าหลังจากเลี ้ยงไดอะตอมแล้ วพบสารอาหารบางชนิดเหลืออยู่ในนํ ้า เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และซิลิเกตซึ่งเป็ นสารอาหารที่มีความจําเป็ นต่อการเติบโตของไดอะตอม ไนเตรตเป็ นธาตุอาหารหลักมีหน้ าที่ช่วย
ให้ เซลล์มีสีเขียวและเร่ งการเติบโตเช่นเดียวกับฟอสฟอรัส ถึงแม้ ว่าซิลิเกตเป็ นธาตุอาหารรองแต่มีความจําเป็ นต่อ
การเติบโตของไดอะตอมมาก เพราะเซลล์จะนําไปใช้ ในการสร้ างเปลือกหุ้มเซลล์ อย่างไรก็ตามการนํานํ ้าที่ผ่านการ
เลี ้ยงไดอะตอมมาแล้ วมาใช้ ใหม่โดยตรงอาจมีข้อจํากัด เนื่องจากนํ ้าที่ผ่านการใช้ แล้ วจะมีคณ
ุ ภาพตํ่าลงหรื อมีสาร
ที่ยับ ยั้งการเติบโตของไดอะตอมได้ นอกจากนี ม้ ี หลายงานวิจัยที่ นํานํ า้ เสียมาใช้ ในการเลีย้ งไดอะตอม ทั้งนี ้
Karthikeyan et al. (2010) ได้ รายงานว่านํ ้าเสียจากนิคมอุตสาหกรรม Cuddalore ประเทศอินเดีย มีสารอาหารที่
ไดอะตอมสามารถใช้ ในการเติบโตได้ เช่น แอมโมเนีย ไนเตรต ฟอสเฟตและซิลิเกตแต่สารดังกล่าวมีความเข้ มข้ น
สูง เมื่อนํามาเลี ้ยงไดอะตอม Chaetoceros พบว่าการเติบโตของไดอะตอมถูกยับยั้ง จึงต้ องเจือจางนํ ้าเสียก่อน
แล้ วจึงสามารถนํ าใช้ เลี ้ยงไดอะตอมได้ ในขณะที่นํา้ เสียบางประเภทจะมี ความเข้ มข้ นของสารอาหารตํ่า เช่น
นํ ้าเสียจากบ่อเลี ้ยงกุ้งสามารถเลี ้ยงไดอะตอมได้ แต่ต้องนํานํ ้าเสียมาผ่านการตกตะกอนและการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย
ด้ วยแสงอัลตราไวโอเลต และเติมสารอาหารบางชนิดเพิ่ม เช่น วิตามินและธาตุอาหารรอง เป็ นต้ น จึงจะใช้ เลี ้ยง
ไดอะตอมได้ (Venkatesan et al., 2006)
งานวิจยั นี ้จึงนํานํ ้าที่ผา่ นการเลี ้ยงไดอะตอมแล้ วมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ มีปริ มาณสารอาหารใกล้ เคียง
กับอาหารเลี ้ยงไดอะตอมที่ดดั แปลงจากสูตร F/2 (Guillard, 1973) โดยปรับความเข้ มข้ นของสารอาหารหลักคือ
ไนเตรต ฟอสเฟตและซิลิเกตให้ เหมาะสมต่อการเติบโตของไดอะตอม ซึ่งผลจากงานวิจยั จะสามารถบ่งชี ้ถึงความ
เป็ นไปได้ ในการนํานํ ้าที่ผ่านการใช้ เลี ้ยงไดอะตอมแล้ วกลับมาใช้ เลี ้ยงไดอะตอมได้ อีกครั้งและข้ อมูลจากงานวิจยั นี ้
จะเป็ นแนวทางในการลดต้ นทุนการเลี ้ยงไดอะตอมได้ เช่นกัน
วารสารวิจยั เทคโนโลยีการประมง ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถนุ ายน 2557

76

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ไดอะตอมที่ใช้ ในการทดลอง
ไดอะตอมนํ ้าเค็ม Chaetoceros sp. ได้ รับความอนุเคราะห์หวั เชื ้อจากห้ องปฏิบตั ิการศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. การเตรี ยมนํา้ ที่ผ่านการเลีย้ งไดอะตอม Chaetoceros sp. เพื่อนํานํา้ กลับมาใช้ ใหม่
เลี ้ยงไดอะตอม Chaetoceros sp. ด้ วยอาหารที่ดดั แปลงจากอาหาร F/2 ของ Guillard (1973) โดย
ดูดสารละลายเข้ มข้ น 4 ชนิด ในปริ มาตรชนิดละ 1 มิลลิลติ ร ลงในนํ ้าทะเล 1 ลิตร (ความเค็ม 30 พีพีที) สารละลาย
เข้ มข้ น 4 ชนิด คือ (1) สารละลายไนเตรต (NaNO3 75 กรัมต่อลิตร), (2) สารละลายฟอสเฟต (NaH2 PO4·H2O
5 กรัมต่อลิตร), (3) สารละลายซิลิเกต (Na2SiO3·9H2O30 กรัมต่อลิตร) และ (4) สารละลาย trace elements
ประกอบด้ วย CuSO4·5H2O, Na2MoO4·2H2O, ZnSO4·7H2O, CoCl2·6H2O, MnCl2·4H2O, FeCl3·6H2O และ
Na3EDTA·2H2O เท่ากับ 9.8, 6.3, 22, 10, 180, 3.15 และ 4.36 กรัมต่อลิตร ตามลําดับ เลี ้ยงไดอะตอมเริ่ มต้ น
2.4x104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ในห้ องปฏิบตั ิการที่ให้ แสงตลอดเวลา ติดตามการเติบโตของไดอะตอมโดยนับเซลล์
วิเคราะห์ ปริ มาณไนเตรตด้ วยวิธี UV screening วัดปริ มาณฟอสเฟตและซิลิเกตด้ วยเทคนิค Colorimetric
วิธี Ascorbic acid และ Molybdate blue ตามลําดับ (Strickland and Parsons, 1972)
เมื่อเลี ้ยงไดอะตอมได้ 6 วัน พบว่าเซลล์เติบโตเข้ าสูร่ ะยะคงที่ (stationary growth phase) จึงกรองแยก
เซลล์ออก ส่วนนํ ้าที่ผ่านการกรองจะเติมคลอรี นให้ ได้ ความเข้ มข้ น 2 พีพีเอ็ม ด้ วยคลอรี นเม็ด (Septrivet 3.0,
Bayer, Ireland) ทิ ้งไว้ ประมาณ 24 ชัว่ โมง แล้ วนํานํ ้าไปใช้ ในการทดลองต่อไป
3. ผลของไนเตรต ฟอสเฟตและซิลิเกตต่ อการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp. ในอาหารที่เตรี ยม
จากนํา้ ที่นํากลับมาใช้ ใหม่
อาหาร F/2 ของ Guillard (1973)ที่เตรี ยมจากนํ ้าทะเล (นํ ้าใหม่) มีความเข้ มข้ นของไนเตรต ฟอสเฟตและ
ซิลิเกตเท่ากับ 25.17, 2.74 และ 4.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และเมื่อเลี ้ยงไดอะตอมเป็ นเวลา 6 วัน พบว่ามี
ไนเตรต ฟอสเฟตและซิลเิ กตเหลือเท่ากับ 6.03, 0.08 และ 2.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ จึงนํามาเตรี ยมอาหาร
F/2 เพื่อเลี ้ยงไดอะตอมอีกครัง้ แบ่งการทดลองเป็ น 3 ส่วน คือ (1) ศึกษาผลของไนเตรตโดยเติมสารละลายไนเตรต
ด้ วยปริ มาตรที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ไม่เติม, เติมเพิ่มให้ ความเข้ มข้ นเท่ากับ 1, 2 และ 5 เท่าของอาหาร F/2
ที่เตรี ยมจากนํ ้าทะเล ส่วนสารละลายฟอสเฟตและซิลิเกตมีเหลืออยู่ในนํ ้าที่ผ่านการเลี ้ยงไดอะตอมแล้ ว ดังนั้นจึง
เติมเพิ่มในปริ มาตรที่ทําให้ มีความเข้ มข้ นเท่ากับอาหาร F/2 ที่เตรี ยมจากนํ ้าทะเล สารละลาย trace element จะ
เติมในปริ มาตร 1 มิลลิลติ รต่อลิตร (2) ศึกษาผลของฟอสเฟต โดยแปรผันปริ มาตรสารละลายฟอสเฟตเช่นเดียวกัน
แต่เติมสารละลายไนเตรตและซิลิเกตให้ เข้ มข้ นเท่ากับอาหาร F/2 เตรี ยมจากนํ ้าทะเล และเติมสารละลาย trace
element และ (3) ศึกษาผลของซิลิเกตโดยแปรผันปริ มาตรสารละลายซิลิเกตเช่นเดียวกัน แต่เติมสารละลายไน
เตรตและฟอสเฟตให้ เข้ มข้ นเท่ากับอาหาร F/2 เตรี ยมจากนํ ้าทะเล และเติมสารละลาย trace element 1 มิลลิลิตร
ต่อลิตร (Table 1)
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ในการทดลองนี ไ้ ด้ เตรี ยมอาหารปริ มาตร 4 ลิตร สําหรั บเลี ้ยงไดอะตอมที่ความหนาแน่นเซลล์เริ่ มต้ น
2.4x104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็ นเวลา 6 วัน ภายใต้ สภาวะห้ องปฏิบตั ิการที่ให้ แสงตลอดเวลาด้ วยความเข้ มแสง
1.09 กิโลลักซ์ อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส และให้ อากาศที่ผ่านการกรองตลอดเวลา ติดตามการเติบโตของ
ไดอะตอมและวัดปริ มาณไนเตรต ฟอสเฟตและซิลเิ กต ตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972)
Table 1 Nutrient addition volume in F/2 medium
Nutrients solution
Volume of nutrient added into 4L of recycled seawater
(ml of nutrients solution)
- Effect of nitrate supplements
Nitrate solution*
0.00
3.04
7.04
23.04
Phosphate solution**
3.86
3.86
3.86
3.86
Silicate solution***
1.96
1.96
1.96
1.96
- Effect of phosphate supplements
Nitrate solution*
3.04
3.04
3.04
3.04
Phosphate solution**
0.00
3.86
7.86
23.36
Silicate solution***
1.96
1.96
1.96
1.96
- Effect of silicate supplements
Nitrate solution*
3.04
3.04
3.04
3.04
Phosphate solution**
3.86
3.86
3.86
3.86
Silicate solution***
0.00
1.96
5.96
21.96
Remarks: *nitrate solution (75x103 mg/L NaNO3)
**phosphate solution (5 x103 mg/L NaH2 PO4•H2O)
***silicate solution (30 x103 mg/L Na2SiO3•9H2O)

4. การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ในแต่ละการทดลองทํา 3 ซํ ้า และนําผลที่ได้ มาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel และวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแตกต่างของข้ อมูลที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
(P<0.05) ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, version 11.5)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp. ที่เลีย้ งด้ วยอาหารสูตร F/2 ของ Guillard (1975)
การเติบโตของไดอะตอมที่เลี ้ยงด้ วยอาหาร F/2 ที่เตรี ยมจากนํ ้าทะเล (นํ ้าใหม่) เป็ นเวลา 6 วัน Figure 1
แสดงให้ เห็นว่าในวันที่ 1 ถึง 3 ของการทดลองไดอะตอมเพิ่มจาก 2.44x104 เป็ น 14.40x104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ และมีอตั ราการเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) เท่ากับ 0.39 ต่อวัน (ในวันที่ 1-3 ของการ
ทดลอง) และผลผลิตมวลชีวภาพ เท่ากับ 4.69x104 เซลล์ตอ่ มิลลิลติ รต่อวัน
ผลการทดลองพบว่าในวันแรกมีไนเตรต ฟอสเฟตและซิลิเกตในอาหารเท่ากับ 25.17, 2.74 และ 4.10
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และวันสุดท้ ายของการทดลองกลับพบว่าไนเตรต ฟอสเฟตและซิลิเกตลดลง (Figure
2) เพราะไดอะตอมนําสารอาหารดังกล่าวไปใช้ ในการเติบโตด้ วยอัตราการใช้ สารอาหารเท่ากับ 0.26, 0.01 และ
0.16 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน ตามลําดับ และพบว่านํ ้าที่ผ่านการเลี ้ยงไดอะตอมแล้ วมีไนเตรต ฟอสเฟตและซิลิเกต
เหลืออยู่ โดยเฉพาะไนเตรตเหลือในปริ มาณสูงถึง 6.03 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
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Figure 1 Growth of Chaetoceros in F/2 medium of fresh seawater.
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Figure 2 Changes in nitrate, phosphate and silicate in F/2 medium of fresh seawater throughout the
experimental period.
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2. การเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp. ที่เลีย้ งด้ วยอาหารเตรี ยมจากนํา้ ที่ผ่านการเลีย้ งไดอะตอม
2.1 ผลของไนเตรตในอาหาร F/2 เตรี ยมจากนํ ้าที่ผา่ นการเลี ้ยงไดอะตอม
การเติบโตของไดอะตอมที่เติมสารละลายไนโตรเจนเข้ มข้ น 25.17, 35.12, 36.87 และ 43.19
มิลลิกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร แสดงดัง Figure 3 พบว่าไดอะตอมสามารถเติบโตได้ เมื่อเติมไนเตรตให้ มีความเข้ มข้ น
35.12 มิลลิกรั ม-ไนโตรเจนต่อลิตร ส่งผลให้ ไดอะตอมมีจํานวนเซลล์สูงสุดและผลผลิตมวลชีวภาพสูงกว่าเซลล์
ที่เลี ้ยงในอาหารที่มีไนเตรตความเข้ มข้ นอื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P0.05) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มไนเตรตเป็ น
36.87 และ 43.19 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร กลับส่งผลให้ การเติบโตของไดอะตอมลดลง (Table 2) สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Tuney et al. (2010) ที่พบว่าการเพิ่มความเข้ มข้ นไนเตรตสูงเกินไปส่งผลให้ สาหร่ ายเกิดสภาวะ
เครี ยดออสโมติก (osmotic stress) และผลิตสารออกซิไดซ์ที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา (reactive oxygen
species) เช่น ไฮดรอกซิลแรดิเคิล (hydroxyl radical) หากสารดังกล่าวสะสมสูงขึ ้นจะทําให้ กระบวนการเมแทบอลิซมึ ของไขมัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิกของสาหร่ ายถูกทําลาย นอกจากนี ้ Bates et al. (1993) ได้ รายงานว่าการ
เลี ย้ งสาหร่ า ยในอาหารที่ มี ปริ ม าณไนเตรตสูงเกิ น ไปทํ า ให้ ป ริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ ล ดลงและเสีย สภาพ ส่ง ผลให้
ประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเติบโตของสาหร่ายลดลงเช่นเดียวกัน
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Figure 3 Growth of Chaetoceros sp. in F/2 medium of recycled seawater with various nitrate
concentrations.
2.2 ผลของฟอสเฟตในอาหาร F/2 ที่เตรี ยมจากนํ ้าที่ผา่ นการเลี ้ยงไดอะตอม
Figure 4 แสดงให้ เห็นการเติบโตของไดอะตอมที่ผ่านการเลี ้ยงไดอะตอมมาแล้ ว โดยได้ แปรผัน
ปริ มาตรการเติมสารละลายฟอสเฟต (Table 1) ในอาหาร F/2 พบว่าความเข้ มข้ นฟอสเฟตในอาหารเท่ากับ 2.62,
2.74, 3.46 และ 4.51 มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัสต่อลิตร ตามลําดับ ส่วนความเข้ มข้ นของไนเตรตและซิลิเกตในวันแรก
แสดงใน Table 2 ซึ่งไดอะตอมเติบโตได้ ตํ่าถึงแม้ ว่าจะมีการเติมฟอสเฟตลงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ อย่างไรก็ตาม
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Cell concentration (x104 cells/mL)

อาหารที่มีฟอสเฟต 2.74 มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัสต่อลิตรสามารถส่งเสริ มให้ เซลล์มีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ
14.09x104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ในวันที่ 3 ของการทดลอง) การเติบโตของไดอะตอมพบว่าฟอสฟอรัสมีบทบาทต่อ
กระบวนการถ่ายเทพลังงานและกระบวนสร้ างกรดนิวคลีอิก โดยไดอะตอมสามารถใช้ ฟอสฟอรั สทั้งในรู ปของ
ฟอสฟอรัสและออโธฟอสเฟต หรื อฟอสเฟต ถ้ าไดอะตอมขาดฟอสฟอรัสมีผลให้ ปริ มาณ โปรตีน คลอโรฟิ ลล์-เอ
RNA และ DNA ลดลงได้ (Werner, 1977)จากผลการทดลองพบว่าการเพิ่มความเข้ มข้ นของฟอสเฟตมากกว่า
2.74 มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัสต่อลิตร ส่งผลให้ การเติบโตของสาหร่ ายลดลงเช่นเดียวกันกับผลการทดลองของ Katiyar
et al. (2010) ที่รายงานว่าการเพิ่มฟอสเฟตในอาหารให้ สงู กว่า 2.17 มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัสต่อลิตร ส่งผลให้ การ
เติบโตของไดอะตอมลดลง
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Figure 4 Growth of Chaetoceros sp. in F/2 medium of recycled seawater with various phosphate
concentrations.
2.3 ผลของซิลเิ กตในอาหาร F/2 ที่เตรี ยมจากนํ ้าที่ผา่ นการเลี ้ยงไดอะตอม
อาหาร F/2 ที่เตรี ยมจากนํ ้าที่ผ่านการเลี ้ยงไดอะตอมและแปรผันปริ มาตรซิลิเกต (Table 1) ทํา
ให้ ความเข้ มข้ นซิลิเกตเป็ น 4.10, 7.59, 9.89 และ 12.49 มิลลิกรัม-ซิลิกาต่อลิตร ตามลําดับ พบว่าไดอะตอม
เติบโตได้ อย่างรวดเร็ วภายใน 3 วัน โดยให้ เซลล์สงู สุด 28.37, 14.09 19.98 และ 37.39x104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ (Figure 5) ทัง้ นี เ้ ซลล์สูงสุดและผลผลิตมวลชี วภาพของไดอะตอมที่เลี ้ยงโดยเติมซิลิเกต 12.45
มิลลิกรั ม-ซิลิกาต่อลิตร จะสูงกว่าการเลี ้ยงด้ วยซิลิเกตที่ระดับความเข้ มข้ นอื่น รวมถึงอาหารที่เติมไนเตรตและ
ฟอสเฟตด้ วยความเข้ มข้ นอื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 2)
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Figure 5 Growth of Chaetoceros sp. in F/2 medium prepared with recycled seawater and
supplemented with different silicate concentrations.
จาก Table 2 แสดงให้ เห็นว่าไดอะตอมสามารถเติบโตได้ ในอาหาร F/2 ที่เตรี ยมจากนํ ้าที่ผ่านการ
ใช้ งานแล้ ว เนื่องจากนํ า้ ที่ผ่านการใช้ งานแล้ วและผ่านกระบวนการกรองและเติมคลอรี นจะมี สารอาหารในนํ า้
เพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตของไดอะตอมในอาหาร F/2 ที่เตรี ยมจากนํ ้าทะเลใหม่จะมีสงู กว่าการเลี ้ยง
ไดอะตอมในอาหารสูตร F/2 ที่เตรี ยมจากนํ ้าที่ผ่านการใช้ งานแล้ ว ทั้งนี ้อาจเกิดจากสารอินทรี ย์บางชนิดที่สง่ ผลต่อ
ค่าความเป็ นกรด-ด่างถูกทําลายไปจากการเติมคลอรี น ทําให้ ส่งผลต่อการเติบโตของไดอะตอม (Ross et al.,
2010) ถึงแม้ ว่าการเพิ่มปริ มาณไนเตรตและฟอสเฟตจะไม่มีผลต่อการเติบโตของไดอะตอมที่เลี ้ยงในอาหาร F/2
ในเตรี ยมจากนํ ้าที่ผ่านการเลี ้ยงไดอะตอมแล้ ว แต่ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าการเติมซิลิเกตให้ เข้ มข้ นถึง 12.49
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริ มให้ ไดอะตอมเติบโตได้ ดีกว่าการเพิ่มปริ มาณไนเตรตและฟอสเฟตอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (P0.05) โดยให้ เซลล์สงู สุดและผลผลิตมวลชีวภาพ 37.39x104 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตร และ 11.67x104 เซลล์ตอ่
มิลลิลิตรต่อวัน ตามลําดับ เนื่องจากซิลิกาเป็ นส่วนประกอบของผนังเซลล์ไดอะตอมที่เรี ยกว่า frustule (MartinJezequel et al., 2000)
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Table 2 Maximum cell density and biomass productivity of Chaetoceros sp. cultures in F/2 medium
prepared with freshly and recycled diatom cultured water. Values with the same letter within the same
column indicate that they are not significantly different.
Experimental
condition

Nutrient concentration (mg/L)
nitrate
phosphate
silicate

Maximum cell
density
(x104 cells/mL)

Biomass
productivity
(x104cells/mL/day)

1. Growth of Chaetoceros in F/2 medium prepared with seawater
13.57±0.06 1.37±0.03
2.26±0.01
14.40c
4.69±0.50d
2. Growth of Chaetoceros in F/2 medium prepared with recycled diatom cultured water
2.1 Effect of nitrate supplements
2.72±0.15f
25.17±0.19 2.59±0.14
7.31±0.06
10.59f
35.12±0.33 2.74±0.12
7.59±0.01
14.09e
3.88±0.58e
36.87±0.19 2.74±0.09
7.35±0.02
5.91h
0.69±0.18h
43.19±0.11 2.76±0.05
7.18±0.02
8.57fg
1.54±0.33g
2.2 Effect of phosphate supplements
1.24±0.15gh
28.77±0.34 2.62±0.04
7.18±0.02
6.09gh
25.17±0.19 2.74±0.12
7.59±0.03
14.09e
3.88±0.58e
30.30±0.24 3.46±0.08
6.98±0.03
8.89fg
1.62±0.47g
29.16±0.24 4.51±0.04
7.02±0.04
8.76fg
1.58±0.30g
2.3 Effect of silicate supplements
8.66±0.29b
28.42±0.16 2.65±0.04
4.10±0.05
28.37b
36.87±0.19 2.74±0.12
7.59±0.03
14.09e
3.88±0.58e
29.73±0.24 2.58±0.17
9.89±0.12
19.98d
5.85±2.40c
30.27±0.11 2.59±0.08 12.49±0.01
37.39a
11.67±0.53a

สรุ ปผลการทดลอง
การเลี ้ยงไดอะตอม Chaetoceros sp.ในอาหาร F/2 ที่เตรี ยมจากนํ ้าทะเลใหม่ให้ เซลล์และผลผลิตมวล
ชีวภาพ 14.40x104 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตร และ 4.69x104 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตรต่อวันตามลําดับ เมื่อนํานํ ้าที่ผ่านการเลี ้ยง
ไดอะตอมนี ้ไปเตรี ยมอาหารเลี ้ยงไดอะตอมอีกครั้งพบว่าไดอะตอมเติบโตได้ แต่เมื่อเติมไนเตรตและฟอสเฟตด้ วย
ความเข้ มข้ นที่สงู เกินไปไม่สามารถกระตุ้นให้ เซลล์มีการเติบโตสูงกว่าเซลล์ที่เลี ้ยงด้ วยอาหาร F/2 ที่เตรี ยมจาก
นํ ้าใหม่ได้ ในขณะที่การเพิ่มซิลิเกตเป็ น 12.49 มิลลิกรัม-ซิลิกาต่อลิตรจะให้ เซลล์และผลผลิตมวลชีวภาพของ
ไดอะตอมสูงสุดถึง 37.39x104 เซลล์ตอ่ มิลลิลติ รและ 11.67x104 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตรต่อวัน ตามลําดับ ซึง่ สูงกว่าการ
เลี ้ยงในอาหารที่เตรี ยมจากนํ ้าใหม่ 2.6 และ 2.5 เท่า ตามลําดับ
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