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ผลผลิตโรติเฟอร์น�้ำเค็ม Brachionus sp. จำกกำรเลี้ยงที่แตกต่ำงกัน  
2 รูปแบบ

Productions of the marine rotifer Brachionus sp.  
from 2 different cultivation modles

มะลิวัลย์ คุตะโค1*, เจนภพ จิรนันทศักดิ์1, เมธินี จำมกระโทก2 และ สรวิศ เผ่ำทองศุข3,4

Maliwan Kutako1*, Jenpob Jiranantasak1, Matinee Jamkratoke2  

and Sorawit Powtongsook3,4

บทคัดย่อ: การศึกษานี้ได้เลี้ยงโรติเฟอร์น�้าเค็ม Brachionus sp. ด้วยการเลี้ยง 2 แบบ คือ (1) แบบเฟด-แบตช์ในขวดรูป
ชมพู่ขนาด 500 มล. ที่ให้อาหารโดยเติมสาหร่าย Chlorella เป็นประจ�าทุกวัน และ (2) แบบต่อเนื่องในถังเลี้ยงสาหร่าย
ปรมิาตร 20 ล. เชือ่มตดิกบัถงัเลีย้งโรตเิฟอร์ปรมิาตร 50 ล. สาหร่ายทีผ่ลติได้อย่างต่อเนือ่งจะถกูเตมิลงในถงัเลีย้งโรตเิฟอร์
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ผลการทดลองพบว่าการเลี้ยงโรติเฟอร์แบบเฟด-แบตช์ให้ความหนาแน่นสูงสุดและผลผลิตโรติเฟอร์
เท่ากับ 133.8 ตัว/มล. และ 22,000 ตัว/ล./วัน ตามล�าดับ ส่วนการเลี้ยงโรติเฟอร์แบบต่อเนื่องที่เติมสาหร่ายด้วยอัตราการ
เจอืจาง 0.22 ต่อวนั ให้จ�านวนและผลผลติโรตเิฟอร์สงูทีส่ดุ 121.3 ตวั/มล. และ 121,300 ตวั/ล./วนั ตามล�าดบั ผลจากการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงโรติเฟอร์แบบต่อเนื่องให้ผลผลิตสูงกว่าการเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์ถึง 4.2 เท่า
ค�ำส�ำคัญ: ผลผลิตโรติเฟอร์น�้าเค็ม Brachionus, การเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์, การเลี้ยงแบบต่อเนื่อง 

ABSTRACT: The marine rotifer, Brachionus sp. was cultured in two models viz., batch culture and continuous 
culture. Batch culture was carried out in 500 ml Erlenmeyer flask, in which rotifer was fed daily with Chlorella.  
Continuous culture system consisted of 20 L Chlorella tank connected to 50 L rotifer tank.  Chlorella was then  
produced and injected into rotifer tank, continuously. Results from batch culture showed that the maximum rotifer 
density and production was 133.8 rotifers/mL and 22,000 rotifer/L/day, respectively. In the continuous culture 
with 0.22 per day the maximum density and production were at 121.3 rotifers/mL and 121,300 rotifers/L/day,  
respectively. These results indicated that rotifer production from the continuous culture was 4.2 folds higher than 
the production from batch culture.
Keywords: production of the marine rotifer Brachionus, fed-batch culture, continuous culture
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บทน�ำ

ในปัจจุบันมีการปรับปรุงวิธีการผลิตแพลงก์ตอน

สัตว์ให้ปลอดเชื้อโรค มีคุณค่าทางอาหารสูงและให้

ผลผลิตที่มีความหนาแน่นสูง (Arimoro, 2006) ทั้งนี้

เพราะแพลงก์ตอนสัตว์มีความส�าคัญต่อการผลิตสัตว์

น�้าวัยอ่อนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในปัจจุบัน

เกษตรกรไทยยังนิยมใช้อาร์ทีเมียหรือไรน�้าเค็มเพื่อใช้

ในการอนบุาลสตัว์น�า้วยัอ่อนเพราะมคีณุค่าทางอาหาร

สูง รวมทั้งมีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยเก็บ

ในสภาพทีเ่ป็นไข่ได้ แต่ปัญหาทีพ่บคอืต้นทนุการผลติ

สัตว์น�้าวัยอ่อนกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแนวทางหนึ่งส�าหรับ

ลดต้นทุนลงอาจท�าได้โดยเปลี่ยนมาใช้แพลงก์ตอน

สัตว์ชนิดอื่นทดแทนอาร์ทีเมีย ทั้งนี้ต้องเป็นแพลงก์

ตอนสตัว์ชนดิทีเ่ลีย้งได้ง่าย ประหยดัเวลา แรงงานและ

ต้นทุนการผลิต

โรติเฟอร์ (Rotifer) เป็นแพลงก์ตอนสัตว์อีกชนิด

หนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนอาร์ทีเมียได้ดีเพราะใน

ธรรมชาตโิรตเิฟอร์จดัเป็นอาหารล�าดบัแรกของสตัว์น�า้

วัยอ่อนหลายชนิด เช่น ปลาและกุ้ง เพราะมีขนาดเล็ก

กว่าขนาดปากของสัตว์น�้าวัยอ่อน และโรติเฟอร์ยัง

อาศยัล่องลอยอยูใ่นมวลน�า้และเคลือ่นทีช้่า สตัว์น�า้วยั

อ่อนจงึสามารถจบักนิได้ง่าย อกีทัง้โรตเิฟอร์ยงัมอีตัรา

การสืบพันธุ์สูงจึงสามารถเติบโตได้เร็วและให้ความ

หนาแน่นสูง ซึ่งเกษตรกรนิยมเลี้ยงโรติเฟอร์โดยให้

อาหารเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวหรือยีสต์ขนมปัง (Thei-

lacker and McMaster, 1971) ในการอนุบาลสัตว์น�้า

วัยอ่อนจ�าเป็นต้องใช้โรติเฟอร์อย่างต่อเนื่องและเพียง

พอตลอดเวลา ทั้งนี้เกษตรกรต้องเตรียมพร้อมในการ

ผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของโร

ติเฟอร์ด้วยเช่นกัน และหากเลี้ยงโรติเฟอร์ในถังแบบ

เปิดมักพบการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เป็น

สาเหตใุห้ผลผลติโรตเิฟอร์มปีรมิาณและคณุภาพต�า่จน

กระทัง่สามารถใช้อนบุาลสตัว์น�้าวยัอ่อนได้ (Yoshimu-

ra et al., 2003) ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้เลี้ยงโรติเฟอร์ 

Brachionus sp. ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ 

ทีอ่าจสามารถป้องกนัการปนเป้ือนจากสาหร่ายหรอืแพ

ลงก์ตอนสัตว์ชนิดอื่น คือ แบบเฟด-แบตช์ (fed-batch 

culture) ที่เติมสาหร่าย Chlorella sp. เป็นประจ�าทุก

วันเข้าสู่ภาชนะที่เลี้ยงโรติเฟอร์เพื่อเป็นอาหารแกโรติ

เฟอร์ โดยดูดน�้าในภาชนะทิ้งก่อนหลังจากนั้นจึงเติม

สาหร่ายเข้าสูภ่าชนะเลีย้งโรตเิฟอร์ทัง้นีเ้พือ่ลดปรมิาณ

ของเสีย เช่น แอมโมเนียที่เกิดจากการขับถ่ายของโรติ

เฟอร์ และแบบต่อเนื่อง (continuous culture) ที่เชื่อม

ถังเลี้ยงโรติเฟอร์กับถังเลี้ยงสาหร่ายที่เลี้ยงแบบต่อ

เนือ่งเพือ่เตมิสาหร่ายทีผ่ลผลติได้เข้าสูถ่งัเลีย้งโรตเิฟอร์

ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อประเมินผลผลิตโรติเฟอร์ที่ได้จาก

การเลีย้งด้วยรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัส�าหรบัใช้เป็นข้อมลู

ในพัฒนาระบบการเลี้ยงโรติเฟอร์ต่อไป 

วิธีกำรศึกษำ

กำรเตรียมสำหร่ำย Chlorella sp. และโรติเฟอร์ 

Brachionus sp. ส�ำหรับใช้ในงำนวิจัย

สาหร่าย Chlorella sp. น�ามาเลีย้งด้วยอาหารสตูร 

F/2 (Guillard, 1973) ที่เตรียมมาจากน�า้ทะเลความ

เค็ม 30 psu และให้แสง 1000 lux ตลอดเวลา ส่วนโร

ติเฟอร์ Brachionus sp. ได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิน�ามาเลีย้ง

ในขวดรูปชมพู่ด้วยปริมาตร 50 มล. และเติม Chlore-

lla ปรมิาตร 50 มล. โดยท�าการศกึษาในห้องปฏบิตักิาร 

กำรเลี้ยงโรติเฟอร์ Brachionus sp. แบบเฟด-

แบตช์

เลีย้งโรตเิฟอร์แบบเฟด-แบตช์ในขวดรปูชมพู ่500 

มล. โดยเติมสาหร่ายเริ่มต้น 135.0±14.7x104 เซลล์/

มล. ในอาหาร F/2 ความเค็ม 30 psu จากนั้นเติมโรติ

เฟอร์ให้มีความหนาแน่น 30.8±5.6 ตัว/มล. เลี้ยงโรติ

เฟอร์นาน 12 วัน โดยน�าน�้าในขวดเลี้ยงโรติเฟอร์ออก

โดยผ่านผ้ากรองขนาด 33 ไมครอน จากนั้นเติม

สาหร่ายด้วยปริมาตรที่เท่ากับปริมาตรน�้าที่กรองออก 

ดังนั้นในระหว่างทดลองต้องเลี้ยงสาหร่ายให้เพียงพอ

ส�าหรับเป็นอาหารแก่โรติเฟอร์ วางขวดเลี้ยงโรติเฟอร์

ที่อุณหภูมิ 25.4±0.5 องศาเซลเซียส ให้อากาศและให้
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น้ําในขวดเล้ียงโรติเฟอรออกโดยผานผากรองขนาด 33 ไมครอน จากนั้นเติมสาหรายดวยปริมาตรที่เทากับปริมาตรน้ําที่62 
กรองออกดังนั้นในระหวางทดลองตองเล้ียงสาหรายใหเพียงพอสําหรับเปนอาหารแกโรติเฟอรวางขวดเล้ียงโรติเฟอรที่63 
อุณหภูมิ 25.4±0.5องศาเซลเซียสใหอากาศและใหแสง 1000 luxตลอดเวลา นับจํานวนสาหรายกอนและหลังเติมลงขวด64 
เล้ียงโรติเฟอรและนับจํานวนโรติเฟอรดวยHaemacytometerและSedgewick Rafter cellตามลําดับ 65 
 66 
การเลี้ยงโรติเฟอร Brachionussp. รูปแบบตอเนื่อง 67 
 ไดสรางระบบเล้ียงโรติเฟอรแบบตอเนื่อง โดยใชถังซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชในฟารมเล้ียงกุงเปนภาชนะเล้ียงFigure 168 
แสดงระบบเล้ียงโรติเฟอรแบบตอเนื่องประกอบดวย (1) ถังบรรจุอาหารเล้ียงสาหราย F/2 ความเค็ม 30 psu ปริมาตร 50 69 
ล. (2) dosing pump (BL 1.5-1, Hanna instrument) สําหรับสูบอาหารเติมเขาสูถังเล้ียงสาหราย(3) ถังเล้ียงสาหราย70 
ปริมาตร 20 ล.โดยที่ดานบนของถังปดดวยแผน polyvinyl chloride (PVC) และวางหลอดไฟ (ความเขมแสง 4000 lux) 71 
(4) ทอน้ําลนที่เช่ือมระหวางถังเล้ียงสาหรายกับถังเล้ียงโรติเฟอร และเช่ือมถังเล้ียงโรติเฟอรกับถังเก็บเก่ียวโรติเฟอร (5) 72 
ถังเล้ียงโรติเฟอรปริมาตร 50 ล. โดยที่ดานบนของถังปดดวยแผน PVC และวางหลอดไฟเชนเดียวกันกับถังเล้ียงสาหราย 73 
และ (6) ถังเก็บเก่ียวโรติเฟอรปริมาตร 40 ล.ระบบดังกลาวสามารถทําความสะอาดไดโดยแชคลอรีน2 พีพีเอ็ม (Septrivet 74 
3.0, Bayer) 75 
 76 

 
 

Figure 1 Continuous culture system for rotifer production used in this study. 
 77 
เร่ิมเล้ียงสาหรายแบบแบตช (batch culture) ที่มีเซลลเร่ิมตน 7.3×104 เซลล/มล.นาน 4 วัน เพื่อใหสาหรายมี78 

การเจริญเติบโตเขาสูระยะทวีคูณ(exponential growth phase) มีจํานวนเซลล 370.8×104 เซลล/มล. จากนั้นเปด 79 
dosing pump สูบอาหาร F/2 เติมเขาสูถังเล้ียงสาหรายและเม่ือระดับน้ําเล้ียงสาหรายเพิ่มขึ้นจะไหลผานทอน้ําลนเขาสู80 
ถังเล้ียงโรติเฟอรที่มีจํานวน 6.7ตัว/มล. ทั้งสาหรายและโรติเฟอรจะถูกผสมโดยอากาศที่ถูกเติมใหตลอดเวลา น้ําเล้ียงโรติ81 
เฟอรจะไหลออกผานทอน้ําลนลงสูถังเก็บเก่ียวโรติเฟอรตอไป งานวิจัยนี้ไดเล้ียงโรติเฟอรเปนเวลา 42 วัน โดยแปรผัน82 
อัตราการเจือจางในถังเล้ียงโรติเฟอรในชวงการทดลองเปน  4 ชวง คือ A, B, C และ D ซ่ึงมีอัตราการเจือจางเทากับ 0, 83 
0.22, 0.34 และ 0.44 ตอวัน ตามลําดับ (Table 1)ทั้งนี้อัตราการเจือจางสามารถคํานวณไดจาก D=F/ Vโดยที่ D = อัตรา84 
การเจือจาง (ตอวัน), F=อัตราการไหลของน้ําเล้ียง (ล./วัน)และ V=ปริมาตรการทํางานของถังเล้ียง (ล.) (Bailey and 85 

 

(6) ถังเก็บเก่ียวโรตเิฟอร

(1) ถังอาหาร F/2

(2) Dosing pump

(4) ทอลน

(3) ถังเล้ียงสาหราย

(5) ถังเล้ียงโรตเิฟอร

(1) F/2 medium tank

(2) Dosing pump

(3) Chlorella culture tank

(4) Overflow tube

(5) Rotifer culture tank 

(6) Rotifer harvest tank

 

(6) ถังเก็บเก่ียวโรตเิฟอร

(1) ถังอาหาร F/2

(2) Dosing pump

(4) ทอลน

(3) ถังเล้ียงสาหราย

(5) ถังเล้ียงโรตเิฟอร

(1) F/2 medium tank

(2) Dosing pump

(3) Chlorella culture tank

(4) Overflow tube

(5) Rotifer culture tank 

(6) Rotifer harvest tank

แสง 1000 lux ตลอดเวลา นบัจ�านวนสาหร่ายก่อนและ

หลังเติมลงขวดเลี้ยงโรติเฟอร์และนับจ�านวนโรติเฟอร์

ด้วย Haemacytometer และ Sedgewick Rafter cell 

ตามล�าดับ 

กำรเลี้ยงโรติเฟอร์ Brachionus sp. รูปแบบต่อ

เนื่อง

 ได้สร้างระบบเลีย้งโรตเิฟอร์แบบต่อเนือ่ง โดย

ใช้ถังซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งเป็นภาชนะ

เลีย้ง Figure 1 แสดงระบบเลีย้งโรตเิฟอร์แบบต่อเนือ่ง 

ประกอบด้วย (1) ถังบรรจุอาหารเลี้ยงสาหร่าย F/2 

ความเค็ม 30 psu ปริมาตร 50 ล. (2) dosing pump 

(BL 1.5-1, Hanna instrument) ส�าหรับสูบอาหารเติม

เข้าสู่ถังเลี้ยงสาหร่าย (3) ถังเลี้ยงสาหร่ายปริมาตร 20 

ล. โดยที่ด้านบนของถังปิดด้วยแผ่น polyvinyl chlo-

ride (PVC) และวางหลอดไฟ (ความเข้มแสง 4000 lux) 

(4) ท่อน�า้ล้นทีเ่ชือ่มระหว่างถงัเลีย้งสาหร่ายกบัถงัเลีย้ง

โรติเฟอร์ และเชื่อมถังเลี้ยงโรติเฟอร์กับถังเก็บเกี่ยวโร

ติเฟอร์ (5) ถังเลี้ยงโรติเฟอร์ปริมาตร 50 ล. โดยที่ด้าน

บนของถังปิดด้วยแผ่น PVC และวางหลอดไฟเช่น

เดียวกันกับถังเลี้ยงสาหร่าย และ (6) ถังเก็บเกี่ยวโรติ

เฟอร์ปริมาตร 40 ล.ระบบดังกล่าวสามารถท�าความ

สะอาดได้โดยแช่คลอรีน 2 พีพีเอ็ม (Septrivet 3.0, 

Bayer) 

เริ่มเลี้ยงสาหร่ายแบบแบตช์ (batch culture) ที่มี

เซลล์เริ่มต้น 7.3×104 เซลล์/มล. นาน 4 วัน เพื่อให้

สาหร่ายมีการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะทวีคูณ (expo-

nential growth phase) มีจ�านวนเซลล์ 370.8×104 

เซลล์/มล. จากนั้นเปิด dosing pump สูบอาหาร F/2 

เติมเข้าสู ่ถังเลี้ยงสาหร่ายและเมื่อระดับน�้าเลี้ยง

สาหร่ายเพิ่มขึ้นจะไหลผ่านท่อน�้าล้นเข้าสู่ถังเลี้ยงโรติ

เฟอร์ที่มีจ�านวน 6.7 ตัว/มล. ทั้งสาหร่ายและโรติเฟอร์

จะถูกผสมโดยอากาศที่ถูกเติมให้ตลอดเวลา น�้าเลี้ยง

โรตเิฟอร์จะไหลออกผ่านท่อน�้าล้นลงสูถ่งัเกบ็เกีย่วโรติ

เฟอร์ต่อไป งานวจิยันีไ้ด้เลีย้งโรตเิฟอร์เป็นเวลา 42 วนั 

โดยแปรผนัอตัราการเจอืจางในถงัเลีย้งโรตเิฟอร์ในช่วง

การทดลองเป็น  4 ช่วง คือ A, B, C และ D ซึ่งมีอัตรา

การเจอืจางเท่ากบั 0, 0.22, 0.34 และ 0.44 ต่อวนั ตาม

ล�าดับ (Table 1) ทั้งนี้อัตราการเจือจางสามารถ

ค�านวณได้จาก D=F/ V โดยที่ D = อัตราการเจือจาง 

(ต่อวัน), F=อัตราการไหลของน�้าเลี้ยง (ล./วัน) และ 

V=ปริมาตรการท�างานของถังเลี้ยง (ล.) (Bailey and 
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Table 1Cultivation parameters of Chlorella and rotifer culture tanks.  89 

Experimental 
phase 

Time 
(day of experiment) 

Dilution rate in Chlorella tank  
(per day) 

Dilution rate in rotifer tank 
(per day) 

A 0-4 0 0 
B 5-17 0.59 0.22 
C 18-28 0.92 0.34 
D 29-42 1.20 0.44 

 90 
ผลการศึกษาและวิจารณ 91 

การเจริญเติบโตและผลผลิตโรติเฟอร Brachionussp. ที่เลี้ยงแบบเฟด-แบตช 92 
 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การเล้ียงโรติเฟอร Brachionusแบบเฟด-แบตซในวันที่ 6จะใหความหนาแนน93 
สูงสุด 133.8ตัว/มล.และมีผลผลิต 22,300 ตัว/ล./วัน และลดลงเหลือ 17.4ตัว/มล. ในวันที่ 12 (Figure 2)โดยโรติเฟอรมี94 
อัตราการกินสาหราย 0.4x104เซลล/ตัว/วันหลังจากวันที่ 6 พบการตกตะกอนของสาหรายที่เติมเขาสูขวดเล้ียงโรติเฟอร95 
เนื่องจากไดเล้ียงสาหรายแบบแบตชสาหรายจะมีการเจริญเติบโตและคุณภาพเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทําใหในชวงทาย96 
ของการทดลองโรติเฟอรมีการเจริญเติบโตลดลงอยางชัดเจน เนื่องจากสาหรายที่ใชเปนอาหารมีการเจริญเติบโตเขาสู97 
ระยะคงที่ (stationary growth phase)ซ่ึงมีคุณภาพตํ่าและมีของเสียปนเปอน (เจนภพ, 2553) และChew and Lim 98 
(2005) รายงานวาคุณภาพของอาหารมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของโรติเฟอร โดยสามารถเล้ียงโรติเฟอรไดความ99 
หนาแนนสูงกวา 500 ตัว/มล. เม่ือเล้ียงดวยยีสตผสมสาหรายและเพิ่มกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง และนอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น100 
ที่ยับย้ังการเจริญเติบโตของโรติเฟอรได เชน แอมโมเนีย ไนไตรตและไนเตรต คาความเปนกรด-ดาง เปนตน (Yoshimura 101 
et al., 2003) จึงเห็นไดวาในน้ําเล้ียงสาหรายที่เซลลเจริญเติบโตในระยะคงที่อาจมีปริมาณของเสียไนโตรเจนดังกลาว102 
สะสมอยูจึงสงผลตอการเจริญเติบโตของโรติเฟอรได 103 
 104 

 105 
Figure 2 Growth of rotifer, Brachionus sp., during 12 days of fed-batch cultivation.  106 
 107 
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ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

 กำรเจรญิเตบิโตและผลผลติโรตเิฟอร์ Brachionus 

sp. ที่เลี้ยงแบบเฟด-แบตช์

 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงโรติ

เฟอร์ Brachionus แบบเฟด-แบตซ์ ในวันที่ 6 จะให้

ความหนาแน่นสูงสุด 133.8 ตัว/มล. และมีผลผลิต 

22,300 ตัว/ล./วัน และลดลงเหลือ 17.4 ตัว/มล. ในวัน

ที่ 12 (Figure 2) โดยโรติเฟอร์มีอัตราการกินสาหร่าย 

0.4x104 เซลล์/ตัว/วัน หลังจากวันที่ 6 พบการตก

ตะกอนของสาหร่ายที่เติมเข้าสู ่ขวดเลี้ยงโรติเฟอร์ 

เนื่องจากได้เลี้ยงสาหร่ายแบบแบตช์สาหร่ายจะมีการ

เจริญเติบโตและคุณภาพเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ท�าให้ในช่วงท้ายของการทดลอง โรติเฟอร์มีการเจริญ

เติบโตลดลงอย่างชัดเจน เนื่องจากสาหร่ายที่ใช้เป็น

อาหารมีการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะคงที่ (stationary 

growth phase) ซึง่มคีณุภาพต�า่และมขีองเสยีปนเป้ือน 

(เจนภพ, 2553) และ Chew and Lim (2005) รายงาน

ว่าคุณภาพของอาหารมีความส�าคัญต่อการเจริญ

เตบิโตของโรตเิฟอร์ โดยสามารถเลีย้งโรตเิฟอร์ได้ความ

หนาแน่นสูงกว่า 500 ตัว/มล. เมื่อเลี้ยงด้วยยีสต์ผสม

สาหร่ายและเพิม่กรดไขมนัไม่อิม่ตวัสงู และนอกจากนี้

ยังมีปัจจัยอื่นที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของโรติเฟอร์ได้ 

เช่น แอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรต ค่าความเป็นก

รด-ด่าง เป็นต้น (Yoshimura et al., 2003) จึงเห็นได้

ว่าในน�้าเลี้ยงสาหร่ายที่เซลล์เจริญเติบโตในระยะคงที่

อาจมีปริมาณของเสียไนโตรเจนดังกล่าวสะสมอยู่จึง

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของโรติเฟอร์ได้



796 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 1 : (2557).
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Figure 3แสดงผลการเล้ียงแบบตอเนื่อง โดยสาหรายจะถูกเล้ียงแบบแบตซเปนเวลา 4 วัน จนมีความหนาแนน109 
เซลลเทากับ370.8x104เซลล/มล. (ชวง A) กอน และในวันที่ 5-17 จึงเปล่ียนการเล้ียงสาหรายเปนแบบตอเนื่องที่เติม110 
อาหาร F/2 เขาสูถังเล้ียงสาหรายตลอดเวลาดวยอัตราเจือจาง 0.59 ตอวัน (ชวง B) พบวาจํานวนสาหรายคงที่ 125.3x104 111 
เซลล/มล.และเม่ือการเพิ่มอัตราเจือจางเปน 0.92 และ 1.20 ตอวัน (ในชวง C และ D) สาหรายลดลงเหลือ14.5x104และ112 
4.4x104 เซลล/มล. ตามลําดับและเนื่องจากสาหรายChlorella มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) 113 
เทากับ 0.84 ตอวัน (เจนภพ, 2553) การเพิ่มอัตราการเจือจางสูงกวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะจึงสงใหสาหรายลดลง114 
และอาจถูกชะลางออกจากถังเล้ียงได (Bailey and Oillis, 1986) 115 

 116 

 117 
Figure 3Change in densities of Chlorella in microalgae culture tank.  118 

 119 
สาหรายที่ผลิตไดจากถังเล้ียงสาหรายแบบตอเนื่องจะไหลผานทอน้ําลนเขาสูถังเล้ียงโรติเฟอรทําใหอัตราการ120 

เจือจางในถังเล้ียงโรติเฟอรแตกตางกัน(Table 1)และ Figure 4แสดงใหเห็นวาในการทดลองชวง B (วันที่ 5-17)ที่เร่ิมเล้ียง121 
สาหรายแบบตอเนื่อง จะมีสาหรายไหลเขาสูถังเล้ียงโรติเฟอรในอัตราการเจือจางในถังโรติเฟอรเทากับ 0.22 ตอวัน สงผล122 
ใหโรติเฟอรมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 6.7ตัว/มล. (ในวันที่ 5) เปน 108.1 ตัว/มล. (ในวันที่ 9) นอกจากนี้ในวันที่ 5-9 สาหราย123 
ในถังเล้ียงโรติเฟอรมีจํานวนลดลงจาก 120.8 เหลือ 1.3x104 เซลล/มล. ตามลําดับ แสดงวาสาหรายถูกโรติเฟอรกินเปน124 
อาหารสงผลใหโรติเฟอรเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนขึ้นไดอยางรวดเร็วซ่ึงสอดคลองกับรายงานของMostary et al. (2007) ที่125 
พบวาโรติเฟอรมีชวงการเจริญเติบโตสูงในชวง 6-8 วันของการเล้ียง และเม่ือเขาสูวันที่ 9-14 ของการทดลองจํานวนโรติ126 
เฟอรคงที่เทากับ 121.3ตัว/มล.หรือเทากับ 121,300 ตัว/ล./วัน และมีสาหรายเหลือในถังเล้ียงโรติเฟอรเพียง 0.41x104127 
เซลล/มล. เทานั้นแสดงวาอัตราการเติมสาหราย 0.22 ตอวัน จะสามารถเติมสาหรายใหเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโต128 
ของโรติเฟอรได แตหลังจากนั้นในวันที่ 18-28 (การทดลองชวง C) เม่ือปรับเพิ่มอัตราการเจือจางเปน 0.34 ตอวัน พบวา129 
จํานวนโรติเฟอรคงที่เทากับ 35.00 ตัว/มล.คิดเปนผลผลิต 35,000 ตัว/ล./วันและเชนเดียวกันในชวงวันที่ 29-42 ไดเพิ่ม130 
อัตราการเจือจางเปน 0.44 ตอวัน พบวาโรติเฟอรลดลงเหลือเพียง 12.5 ตัว/มล.หรือใหผลผลิต 12,500 ตัว/ล./วันผลการ131 
ทดลองแสดงใหเห็นวาการเล้ียงโรติเฟอรดวยอัตราการเจือจาง 0.22 ตอวัน สามารถใหผลผลิตโรติเฟอรมากที่สุด แต132 
อยางไรก็ตามการเพิ่มอัตราการเจือจางกลับสงผลใหความหนาแนนและผลผลิตโรติเฟอรลดลงเนื่องจากเม่ือเพิ่มอัตราการ133 
เจือจางในถังเล้ียงโรติเฟอรจะตองเพิ่มอัตราการเจือจางในถังเล้ียงสาหรายดวยเชนกัน ซ่ึงในการเพิ่มอัตราการเจือจางใน134 
ถังเล้ียงสาหรายจํานวนสาหรายลดลงและเม่ือเติมเขาสูถังเล้ียงโรติเฟอรก็จะมีจํานวนไมเพียงพอตอการบริโภคของโรติ135 
เฟอรอยางไรก็ตามในการเล้ียงโรติเฟอรแบบตอเนื่องดวยระบบนี้ซ่ึงปริมาตรการทํางานของถังเล้ียงโรติเฟอรเทากับ 50 ล. 136 
สามารถใหผลผลิตโรติเฟอรสูงสุด 121,300 ตัว/ล./วัน ซ่ึงใกลเคียงกับรายงานของ Sananuraket al. (2009) ที่เล้ียงโรติ137 
เฟอรแบบตอเนื่องในระบบที่มีปริมาตรการทํางานในถังเล้ียงโรติเฟอร 200 ล. และใหผลผลิตมวลชีวภาพเทากับ 120,000 138 
ตัว/ล./วัน 139 
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กำรเจรญิเตบิโตและผลผลติโรตเิฟอร์ Brachionus 

sp. ที่เลี้ยงแบบต่อเนื่อง

Figure 3 แสดงผลการเลี้ยงแบบต่อเนื่อง โดย

สาหร่ายจะถูกเลี้ยงแบบแบตซ์เป็นเวลา 4 วัน จนมี

ความหนาแน่นเซลล์เท่ากบั 370.8x104 เซลล์/มล. (ช่วง 

A) ก่อน และในวันที่ 5-17 จึงเปลี่ยนการเลี้ยงสาหร่าย

เป็นแบบต่อเนื่องที่เติมอาหาร F/2 เข้าสู ่ถังเลี้ยง

สาหร่ายตลอดเวลาด้วยอตัราเจอืจาง 0.59 ต่อวนั (ช่วง 

B) พบว่าจ�านวนสาหร่ายคงที่ 125.3x104 เซลล์/มล. 

และเมื่อการเพิ่มอัตราเจือจางเป็น 0.92 และ 1.20 ต่อ

วัน (ในช่วง C และ D) สาหร่ายลดลงเหลือ 14.5x104 

และ 4.4x104 เซลล์/มล. ตามล�าดับ และเนื่องจาก

สาหร่าย Chlorella มีอัตราการเจริญเติบโตจ�าเพาะ 

(specific growth rate) เท่ากับ 0.84 ต่อวัน (เจนภพ, 

2553) การเพิม่อตัราการเจอืจางสงูกว่าอตัราการเจรญิ

เติบโตจ�าเพาะจึงส่งให้สาหร่ายลดลงและอาจถูก

ชะล้างออกจากถังเลี้ยงได้ (Bailey and Oillis, 1986)

 

 สาหร่ายที่ผลิตได้จากถังเลี้ยงสาหร่ายแบบต่อ

เนื่องจะไหลผ่านท่อน�้าล้นเข้าสู่ถังเลี้ยงโรติเฟอร์ท�าให้

อัตราการเจือจางในถังเลี้ยงโรติเฟอร์แตกต่างกัน (Ta-

ble 1) และ Figure 4 แสดงให้เหน็ว่าในการทดลองช่วง 

B (วันที่ 5-17) ที่เริ่มเลี้ยงสาหร่ายแบบต่อเนื่อง จะมี

สาหร่ายไหลเข้าสูถ่งัเลีย้งโรตเิฟอร์ในอตัราการเจอืจาง

ในถังโรติเฟอร์เท่ากับ 0.22 ต่อวัน ส่งผลให้โรติเฟอร์มี

จ�านวนเพิม่ขึน้จาก 6.7 ตวั/มล. (ในวันที ่5) เป็น 108.1 

ตัว/มล. (ในวันที่ 9) นอกจากนี้ในวันที่ 5-9 สาหร่ายใน

ถังเลี้ยงโรติเฟอร์มีจ�านวนลดลงจาก 120.8 เหลือ 

1.3x104 เซลล์/มล. ตามล�าดบั แสดงว่าสาหร่ายถกูโรติ

เฟอร์กินเป็นอาหารส่งผลให้โรติเฟอร์เจริญเติบโตเพิ่ม

จ�านวนขึน้ได้อย่างรวดเรว็ ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ 

Mostary et al. (2007) ทีพ่บว่าโรตเิฟอร์มช่ีวงการเจรญิ

เติบโตสูงในช่วง 6-8 วันของการเลี้ยง และเมื่อเข้าสู่วัน

ที่ 9-14 ของการทดลอง จ�านวนโรติเฟอร์คงที่เท่ากับ 

121.3 ตัว/มล. หรือเท่ากับ 121,300 ตัว/ล./วัน และมี

สาหร่ายเหลอืในถงัเลีย้งโรตเิฟอร์เพยีง 0.41x104 เซลล์/

มล. เท่านัน้ แสดงว่าอตัราการเตมิสาหร่าย 0.22 ต่อวนั 

จะสามารถเติมสาหร่ายให้เพียงพอส�าหรับการเจริญ

เติบโตของโรติเฟอร์ได้ แต่หลังจากนั้นในวันที่ 18-28 

(การทดลองช่วง C) เมือ่ปรบัเพิม่อตัราการเจอืจางเป็น 

0.34 ต่อวัน พบว่าจ�านวนโรติเฟอร์คงที่เท่ากับ 35.00 

ตัว/มล. คิดเป็นผลผลิต 35,000 ตัว/ล./วัน และเช่น

เดยีวกนัในช่วงวนัที ่29-42 ได้เพิม่อตัราการเจอืจางเป็น 

0.44 ต่อวัน พบว่าโรติเฟอร์ลดลงเหลือเพียง 12.5 ตัว/

มล. หรือให้ผลผลิต 12,500 ตัว/ล./วัน ผลการทดลอง

แสดงให้เหน็ว่าการเลีย้งโรตเิฟอร์ด้วยอตัราการเจอืจาง 

0.22 ต่อวัน สามารถให้ผลผลิตโรติเฟอร์มากที่สุด แต่

อย่างไรก็ตามการเพิ่มอัตราการเจือจางกลับส่งผลให้

ความหนาแน่นและผลผลิตโรติเฟอร์ลดลง เนื่องจาก

เมื่อเพิ่มอัตราการเจือจางในถังเลี้ยงโรติเฟอร์จะต้อง

เพิม่อตัราการเจอืจางในถงัเลีย้งสาหร่ายด้วยเช่นกนั ซึง่

ในการเพิม่อตัราการเจอืจางในถงัเลีย้งสาหร่ายจ�านวน
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 141 
Figure 4Changes in densities of Brachionus and Chlorella in rotifer culture tank 142 
 143 

สรุป 144 
การเล้ียงโรติเฟอรแบบตอเนื่องดวยอัตราการเจือจางเทากับ 0.22 ตอวันใหผลผลิตโรติเฟอรสูงสุดถึง 121,300 145 

ตัว/ล./วัน ซ่ึงมีคาสูงกวาแบบเฟด-แบตชมากถึง 4.2 เทา และมีความสะดวกในการดําเนินงานมากกวาแบบเฟด-แบตช 146 
ดังนั้นการเล้ียงแบบตอเนื่องจึงเปนรูปแบบที่แนะนําใหเกษตรกรใชผลิตโรติเฟอรสําหรับเปนอาหารใหแกสัตวน้ําวัยออนได 147 
 148 
 149 
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สาหร่ายลดลงและเมือ่เตมิเข้าสูถ่งัเลีย้งโรตเิฟอร์กจ็ะมี

จ�านวนไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคของโรตเิฟอร์ อย่างไร

กต็ามในการเลีย้งโรตเิฟอร์แบบต่อเนือ่งด้วยระบบนีซ้ึง่

ปริมาตรการท�างานของถังเลี้ยงโรติเฟอร์เท่ากับ 50 ล. 

สามารถให้ผลผลิตโรติเฟอร์สูงสุด 121,300 ตัว/ล./วัน 

ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานของ Sananurak et al. (2009) 

ที่เลี้ยงโรติเฟอร์แบบต่อเนื่องในระบบที่มีปริมาตรการ

ท�างานในถงัเลีย้งโรตเิฟอร์ 200 ล. และให้ผลผลติมวล

ชีวภาพเท่ากับ 120,000 ตัว/ล./วัน 

สรุป

การเลี้ยงโรติเฟอร์แบบต่อเนื่องด้วยอัตราการเจือ

จางเท่ากับ 0.22 ต่อวัน ให้ผลผลิตโรติเฟอร์สูงสุดถึง 

121,300 ตวั/ล./วนั ซึง่มค่ีาสงูกว่าแบบเฟด-แบตช์มาก

ถึง 4.2 เท่า และมีความสะดวกในการด�าเนินงาน

มากกว่าแบบเฟด-แบตช์ ดังนั้นการเลี้ยงแบบต่อเนื่อง

จึงเป็นรูปแบบที่แนะน�าให้เกษตรกรใช้ผลิตโรติเฟอร์

ส�าหรับเป็นอาหารให้แก่สัตว์น�้าวัยอ่อนได้ 
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