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บทที่ 1
บทนํา
ในปจจุบันไรน้ํานางฟากําลังไดรับความนิยมมากในกลุมนักเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ในการ
นํ า มาใช เ ป น อาหารมี ชี วิต สํ า หรั บ ปลาสวยงาม และพ อ แม พัน ธุป ลาสวยงามที่มี ข นาดใหญ ไ ด
เนื่องจากไรน้ํ านางฟามี ขนาดใหญ นอกจากนี้ไ รน้ํ านางฟ ายั งมีขอดี เหนือกวา อาหารมีชี วิตหรื อ
แพลงกตอนสัตวน้ําจืดชนิดอื่น ๆ เชนไรแดง โรติเฟอร คือไรน้ํานางฟาสามารถเพาะฟกจากไขได
เชนเดียวกับอารทีเมีย จึงทําใหสามารถกําหนดปริมาณที่จะเพาะเลี้ยงไดทันตอความตองการของ
ปลา และผลผลิตของไรน้ํานางฟาไทยที่ไดจากการนําไขมาเพาะฟกนั้นยังมีความสะอาด ทําใหไม
เกิดปญหาเรื่องเชื้อโรคที่จะนํามาสูปลา นอกจากนี้ไรน้ํานางฟายังเปนอาหารมีชีวิตที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสูงคือ มีโปรตีนรอยละ 64.94ไขมันรอยละ 5.07 คารโบไฮเดรทรอยละ 17.96 (นุกูล และ
คณะ, 2547) และมีปริมาณสารสีแคโรทีนอยด 114.3 ไมโครกรัมตอน้ําหนักแหง 1 กรัม (Velu and
Munuswamy, 2003) ดวยขอดีดังกลาวทําใหไรน้ํานางฟาที่ขายในตลาดมีราคาถึงกิโลกรัมละ 300500 บาท ในปจจุบันไรน้ํานางฟาที่สามารถเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยในประเทศไทยมีอยู 2 ชนิดคือไร
น้ํานางฟาไทยและไรน้ํานางฟาสิรินธร
การเลี้ยงไรน้ํานางฟาสวนใหญนิยมใชสาหรายคลอเรลลา (Chlorella) ซึ่งเปนสาหรายเซลล
เดียวเปนอาหาร โดยการเลี้ยงสาหรายคลอเรลลามักใชปุยเคมี และเมื่อนําสาหรายคลอเรลลาไปให
ไรน้ํานางฟากินปุยเคมีเหลานี้จะสงผลใหปริมาณแอมโมเนียและไนไตรตในบอเลี้ยงไรน้ํานางฟามี
มากขึ้นซึง่ ทําให

ไรน้ํานางฟาตาย คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําน้ําหมักชีวภาพซึ่งใช

เปนปุยสําหรับตนไมมาใชเลี้ยง คลอเรลลาทดแทนปุยเคมี เพื่อเปนการลดปริมาณของแอมโมเนียใน
คลอเรลลา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปริมาณการใชน้ําหมักชีวภาพเปนปุยสําหรับคลอเรลลา
2. เพื่อศึกษาการนําคลอเรลลาที่ใชน้ําหมักชีวภาพมาเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทย
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
อนุกรมวิธานของไรน้ํานางฟา
Phylum Arthropoda
Superphylum Crustacea
Class Branchiopoda
Order Anostraca (นุกูลและ ละออศรี, 2547)
ลักษณะทั่วไปของไรน้ํานางฟา
ไรน้ํานางฟาไทย มีรูปรางคลายกุงขนาดเล็ก แตไมมีเปลือก ตัวใส มีขาวายน้ําจํานวน 11
คู ขณะมีช ีวิต อยูจ ะวา ยน้ํา หงายทอ งโดยใชข าชว ยกรรเชีย งน้ํา บริเ วณหัว มีต าขนาดใหญที ่มี
กานยาว 1 คู มีหนวด 2 คู สวนหางแยกเปน 2 แฉก มีสีแดงเขม หนวดคูที่ 2 ของตัวผูเปลี่ยนไป
ใชสําหรับจับตัวเมียเวลาผสมพันธุ เปนไรน้ํานางฟาที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาไรน้ํานางฟาที่
คนพบในเมืองไทย คือมีขนาด 1.7 - 4.3 เซนติเมตร ตัวเมียมีสีเขมกวาตัวผู มีถุงไข 1 ถุง ไขกลม
มีลวดลายคลายลูกตะกรอ (นุกูลและ ละออศรี, 2547)
ความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟา
นุกลและละออศรี (2547) ไดศึกษาความหลากชนิดของไรน้ํานางฟาจากแหลงน้ําจืดใน
ประเทศไทย ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2542 – เดือนสิงหาคม 2543 พบไรน้ํานางฟาจํานวน 3 ชนิด
ซึ่งจัดเปนสัตวน้ําประจําถิ่น (endemic species) ที่พบในประเทศไทยเทานั้น
1. ลักษณะโดยทั่วไปของไรน้ํานางฟามีดังนี้
ตัวใสคลายกุง หางแดง ตัวยาว 1.5 – 3.0 เซนติเมตร ไมมีเปลือก (carapace) หุมตัว ลําตัว
แบงเปน 3 สวนไดแก
ก.
สวนหัว (head) มีตาเปนกานยาว 1 คู มีหนาว 2 คู หนาดคูที่ 1 เปนเสนเรียวเล็กแต
หนวด คูที่ 2 ของตัวผูยืดยาวกวาของเมีย มีลักษณะแตกตางกันในแตละชนิด
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ข.
สวนอก (thorax) แบงเปน 11 ปลองแตละปลองมีขาวายน้ํา 1 คู ขาเหลานี้ทําหนาที่
ชวยกรองอาหาร การหายใจและการวายน้าํ
ค.
สวนทอง (abdomen) แบงเปน 8 ปลอง ปลองแรกเปนที่อยูของอวัยวะเพศ ในตัวผู
มีอวัยวะเพศ (penis) 1 คู สวนในเพศเมียมีถุงไข 1ถุง ปลองที่ 2-7 ของสวนทองไมมีรยางค ปลองที่ 8
มีแพนหางสีแดงแยกเปนสองแฉก ทําหนาที่ชวยควบคุมทิศทางในการวายน้ํา
2. ความหลากชนิดและการแพรกระจายของไรน้ํานางฟาในประเทศไทย
2.1 ไรน้ํานางฟาสิรินธร(streptocephalus Sirindhrenae Sanoamuang,Murugan,Weekers&
Dumont, 2000) ลักษณะ ตัวใส หางแดง ตัวยาว 1.3-3.0 เซนติเมตร ตัวผูมาหนวดยาว ตัวเมียมีถุงไข
1 ถุงอยูในบริเวณกลางตัวดานทอง ไขกลมมีลวดลายคลายลูกตะกรอเปนชนิดที่พบแพรกระจายอยู
ทั่วไปในประเทศไทยที่สํ ารวจพบแลวในแหลงน้ําจาก 38 จัง หวัด ไดแกขอนแกน อุดรธานี
หนองบัวลําภู มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร บุรีรัมย ศรี
สะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา นาน มุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย เลย ตาก ลําปาง แพร
อุตรดิตถ เชียงราย สระบุรี เพชรบุรี ชัยนาท อุทัยธานี และสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี
ประจวบคีรีขันธ (ละออศรี และนุกูล, 2547)

ภาพที่ 1 ไรน้ํานางฟาสิรินธร (ที่มา: www.212cafe.com)
2.2 ไรน้ํานางฟาไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, saengphan & Murugan,
2002)
ลักษณะ ตัวสีสมตลอดทั้งตัว ตัวยาว 1.7-3.9 เซนติเมตร ตัวเมียมีสีเขมกวาตัวผู มีถุงไข 1 ถุง ไขกลม
คลายกับไขของไรน้ําสิรินธร แตมีขนาดใหญกวาประมาณสองเทาที่สํารวจ พบแลวอยูในเขต 11
จังหวัดไดแก ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด นครราชสีมาชัยภูมิ ลพบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี
สุพรรณบุรี และอุทัยธานี
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ภาพที่ 2 ไรน้ํานางฟาไทย (ที่มา: http://img.auctiva.com)
2.3 ไรน้ํานางฟ าสยาม (Streptocephalus siamensis Sanoamuang & Saengphan)
ลักษณะ ตัวใส สีตัวบางครั้งเปนสีฟาออน หางสีแดง ตัวบาง 1.1-2.0 เซนติเมตร ตัวเมียมีไขเปนรูป
สามเหลี่ยมคลายปรามิด (tetrahedral eggs) เปนชนิดที่หายาก ปจจุบันพบที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ
กาญจนบุรีเทานั้น

ภาพที่ 3 ไรน้ํานางฟาสยาม (ที่มา : www.oknation.net)
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อาหารและการกินอาหาร
ไรน้ํา นางฟา กินอาหารโดยการกรองกินอนุภ าคทุก ประเภทที่แ ขวนลอยอยูใ นน้ํา ทั้ง ที่
เปน อิน ทรียส าร และอนิน ทรีย ส ารที่มีข นาดเหมาะสมสามารถสง ผา นจากปากลงสู ลํา คอได
ขนาดที่แทจริง ของปากไรน้ํา นางฟา ไทยยัง ไมมีขอมูล ยืนยันที่ชัดเจน แตโดยทั่วไปจะกํา หนด
ขนาดของอาหารไวไมเกิน 60 ไมโครเมตร จากการศึกษาชนิดของอาหารที่ใชเลี้ยงไรน้ํานางฟา
พบวามีอาหารหลายประเภทที่สามารถนํา มาเลี้ยงไรน้ํา นางฟา ได เชน สาหรา ยสีเขียว รํา (ขา ว
ขาวโพด) ยีสต แบคทีเรีย สาหรายแหง เปนตน (นุกูล และคณะ, 2549)
อาหารสัตวน้ํานอกจากจะตองมีคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวน และปริมาณที่เพียงพอ
แลว ยังจะตองมีรูปแบบที่สะดวกและเหมาะสมตอชนิด และขนาดของสัตวน้ําดวย (เวียง, 2542)
ปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววาอาหารสัตวน้ําเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่ง ในการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา เพราะเปนปจจัยหลักที่มีผลตอการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตโดยตรง นอกจากนี้อาหารยังเปน
ตนทุนผันแปรที่สูงที่สุดของการเลี้ยงสัตวน้ําจึงมีผลโดยตรงตอ กําไรหรือขาดทุนของผูเลี้ยง
จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก อาจพบเกือบทุกหนทุกแหงในธรรมชาติ ในอากาศที่
เราหายใจเขาไป ในอาหารที่เรากิน ที่ผิวหนังของรางกาย ในทางเดินอาหาร ในปาก จมูกหรือชอง
เปดตางๆ ของรางกาย แตยังเปนความโชคดีของเราเพราะจุลินทรียสวนใหญมีคุณประโยชนตอ
สรรพสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง มวลในโลก ทั้ ง โดยทางตรงและทางอ อ ม จุ ลิ น ทรี ย เ ป น ตั ว การทํ า ให เ กิ ด
กระบวนการหมัก ผลผลิตที่ไดจากการหมักนั้น ในที่นี้เราขอเรียกวา น้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพ คือ การนําเอาพืช ผัก ผลไม สัตวชนิดตาง ๆ มาหมักกับน้ําตาลทําใหเกิ ด
จุลินทรียที่เปนประโยชนจํานวนมากซึ่งจุลินทรียเหลานี้จะไปชวยสลายธาตุอาหารตาง ๆ ที่อยูในพืช
มีคุณคาในแงของธาตุ อาหารพืช เมื่อถูกยอยสลายโดยกระบวนการยอยสลายของแบคทีเรียหรื อ
จุลินทรียสารตางๆจะถูกปลดปลอยออกมา เชนโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย ธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต เอนไซม วิตามิน ซึ่งพืชสามารถนําไปใชในการ
เจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการขยายพันธุของจุลินทรีย
1. อาหาร น้ําตาล ธาตุคารบอน ไนโตรเจน กํามะถัน ฟอสฟอรัส
2. อากาศหรือแกส ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด เปนตัวแบงประเภทของจุลินทรีย
3. น้ํา มีสภาพเปนกลาง ทําใหสารอาหารอยูในสภาพเปนสารละลาย จุลินทรียจึงสามารถ
นําเขาไปในเซลลได (ถาเปนน้ําสะอาด จุลินทรียจะเจริญเติบโตไดดีขึ้น)
4. อุณหภูมิ เปนสิ่งกําหนดอัตราและปริมาณการเจริญเติบโต เชน กรณีเชื้อยีสต อุณหภูมิ
20-30 องศาเซลเซียส คือ ชวงที่เหมาะสม จะไดเชื้อดี อุณหภูมิ 30-37 องศาเซลเซียส คือ ชวงที่ไม
เหมาะสม จะไดเชื้อราย เชื้อโรค
5. ความเปนกรดดาง (pH) เปนตัวชี้บอกวาจุลินทรี ยจะเจริญเติบโตได เชนยีสตจะ
เจริญเติบโต ไดดีที่สุดที่ pH 3.5-3.8 หรือสภาพเปนกรดสูง
น้ําหมักชีวภาพ มี 2 ประเภท คือ
1. น้ํา หมั กชีวภาพจากพื ช ทํา ไดโดยการนํา เศษพื ชสด ผสมกั นน้ํ าตาลทรายแดง หรื อ
กากน้ําตาล อัตราสวน กากน้ําตาล 1 สวน พืชผัก 3 สวน หมักรวมกันในถังปดฝา หมักทิ้งไว
ประมาณ 3-7 วั น เราจะได ข องเหลวข น ๆ สี น้ํา ตาล ซึ่ ง เราเรี ย กวา น้ํ า หมัก ชี วภาพจากพื ช
2. น้ําหมักชีวภาพจากสัตว มีขั้นตอนทําคลายกับน้ําหมักจากพืช แตกตางกันตรงวัตถุดิบ
จากสัตว เชน หัวปลา กางปลา หอยเชอรี่ เปนตน
เคล็ดลับในการทําน้ําหมักใหไดผลดี
1. ควรเลือกใชเศษพืชผัก ผลไม หรือเศษอาหารที่ยังไมบูดเนา สับหรือบดใหเปนชิ้นเล็ก ๆ
ใสในภาชนะที่มีปากกวาง เชนถังพลาสติก หรือโอง หากมีน้ําหมักชีวภาพอยูแลวใหเทผสมลงไป
แลวลดปริมาณกากน้ําตาลลง ปดฝาภาชนะทิ้งไว จนไดเปนน้ําหมักชีวภาพ จากนั้นกรอกใสขวดปด
ฝาใหสนิท รอการใชงานตอไป
2. ในระหวางการหมัก หามปดฝาภาชนะจนแนนสนิทเพราะอาจทําใหระเบิดไดเนื่องจาก
ระหว า ง การหมั ก จะเกิ ด ก า ชต า ง ๆ ขึ้ น เช น ก า ซคาร บ อนไดออกไซด ก า ซมี เ ทน เป น ต น
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3.ไม ค วรเลื อกพื ช จํ า พวกเปลื อกสม ใชทํา น้ํา หมัก เพราะมีน้ํา มันที่ผิวเปลือกจะทํา ให
จุลินทรียไมยอยสลาย (รัชนี, 2553)
น้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตจากพืช
การทําน้ําสกัดชีวภาพโดยการหมักเศษพืชสดในภาชนะที่มีฝาปดปากกวาง นําเศษผักมา
ผสมกับน้ําตาล ถาพืชผักมีขนาดใหญใหสับเปนชิ้นเล็กๆ จัดเรียงพืชผักเปนชั้น ๆ โรยน้ําตาลทับ
สลับกันกับพืชผักอัตราสวนของน้ําตาลตอเศษผักเทากับ 1 : 3 หมักในสภาพไมมีอากาศโดยการอัด
ผักใสภาชนะใหแนน เมื่อบรรจุผักลงภาชนะเรียบรอยแลว ปดฝาภาชนะนําไปตั้งทิ้งไวในที่รม
ปลอยใหหมักตอไปประมาณ 3 - 7 วัน จะเกิดของเหลวขนสีน้ําตาล มีกลิ่นหอมของสิ่งหมักเกิดขึ้น
ของเหลวนี้เปนน้ําสกัดจากเซลลพืชผักประกอบดวย คารโบไฮเดรท โปรตีน กรดอะมิโน ฮอรโมน
เอนไซม และอื่นๆ
ประโยชนของน้ําหมักชีวภาพ
น้ํ า หมั ก จากผลไม อุ ด มไปด ว ยฮอร โ มนพื ช ชนิ ด ต า งๆ เช น ออกซิ น ไซโตไคนิ น ซึ่ ง
สามารถนํามาใชในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชไดดี (อานัฐ, 2549)
ดานการเกษตร
1. ชวยปรับสภาพความเปนกรด - ดาง ในดินและน้ํา
2. ชวยปรับสภาพโครงสรางของดินใหรวนซุย อุมน้ําและอากาศไดดียิ่งขึ้น
3. ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุในดินใหเปนธาตุอาหารแกพืช พืชสามารถดูดซึมไปใชไดเลย
โดยไมตองใชพลังงานมากเหมือนการใชปยุ วิทยาศาสตร
4. ชวยเรงการเจริญเติบโตของพืชใหสมบูรณ แข็งแรงตามธรรมชาติ ตานทานโรคและ
แมลง
5. ชวยสรางฮอรโมนพืช ทําใหผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น
6. ชวยใหผลผลิตคงทน เก็บรักษาไวไดนาน
ดานปศุสัตว
1. ชวยกําจัดกลิ่นเหม็นจากฟารมสัตว ไก สุกร ไดภายใน 24 ชม.
2. ชวยกําจัดน้ําเสียจากฟารมไดภายใน 1 - 2 สัปดาห
3. ชวยปองกันโรคอหิวาหและโรคระบาดตางๆ ในสัตวแทนยาปฏิชีวนะ และอื่นๆได
4. ชวยกําจัดแมลงวัน ดวยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวัน ไมใหเขาดักแดเกิดเปนตัว
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แมลงวัน
5. ชวยเสริมสุขภาพสัตวเลี้ยง ทําใหสัตวแข็งแรง มีความตานทานโรค ใหผลผลิตสูง และ
อัตราการรอดสูง
ดานการประมง
1. ชวยควบคุมคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงสัตวน้ําได
2. ชวยแกปญหาโรคพยาธิในน้ํา ซึ่งเปนอันตรายตอสัตวน้ํา
3. ชวยรักษาโรคแผลตางๆในปลา กบ จระเข ฯลฯ ได
4. ชวยลดปริมาณขี้เลนในบอ ชวยใหเลนไมเนาเหม็น สามารถนําไปผสมเปนปุยหมัก ใชกับ
พืชตางๆไดดี
ดานสิ่งแวดลอม
1. ชวยบําบัดน้ําเสียจากการเกษตร ปศุสัตว การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และ
สถาน-ประกอบการทั่วไป
2. ชวยกําจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ การเลี้ยงสัตว โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนตางๆ
3. ปรับสภาพของเสีย เชน เศษอาหารจากครัวเรือนใหเปนประโยชนตอการเลี้ยงสัตว และ
การเพาะ-ปลูกพืช
4. กําจัดขยะดวยการยอยสลายใหมีจาํ นวนลดนอยลง สามารถนําไปใชประโยชนได
5. ชวยปรับสภาพอากาศที่เสียใหสดชื่น และมีสภาพดีขึ้น (รัชนี, 2553)
สาหรายคลอเรลลา
ชื่อสามัญ : สาหรายคลอเรลลา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chlorella
ชี่อวงศ : Chlorococcal
ลักษณะ : คลอเรลลาหมายถึงสิ่งเล็กๆที่มีสีเขียวเหลือง อันเปนชื่อที่ถูกตั้งขึ้น เพราะมี
ปริมาณคลอโรฟลลสูง คอลเรลลาเปนสาหรายเซลลเดียวที่มีลักษณะของเซลลนํามาใชเลี้ยงสัตวน้ํา
วัยออน มีนิวเคลียสคอนขางใหญ และมีผนังเซลลที่คอนขางแข็ง ซึ่งเปนเซลลูโลส มนุษยไม มี
ระบบเอ็นไซมที่ใชยอยเซลลูโลสต ทําใหสารอาหารตางๆในคลอเรลลาไมสามารถหลุดออกมาทํา
ประโยชนได จนกระทั่งเราคิดคนวิธี กะเทาะผนังเซลลออก คุณคาโภชนาการภายในคลอเรลลาจึง
เปนที่รูจักและนิยมกันแพรหลาย
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คุณคาทางโภชนาการและคุณประโยชนของคลอเรลลา
1. คลอเรลลามีโปรตีนอยูถึงรอยละ 60 ในขณะที่ถั่วเหลืองใหโปรตีนรอยละ37 เนื้อไกรอย
ละ 34 เนื้อวัวรอยละ 20-30 และเนื้อปลารอยละ 15-20 จึงนับวาคลอเรลลาเปนแหลงโปรตีนทีส่ ําคัญ
2. นิยมใชเปนอาหารสัตวน้ําวัยออน รวมทั้งไรน้ํานางฟา ไรแดง หนอนแดง เปนตน
3. เมื่อสกัดคลอเรลลาดวยเทคนิคอิเลคโทรโฟเรชิส (electrophoresis) พบสารชนิดหนึ่งที่
เรียกวา คลอเรลลา โกรท แฟคเตอร (chlorella growth factor : cfg) ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถเพิ่มการ
เจริญเติบโตของรางกายไดโดยเฉพาะในวัยเด็ก
4. คลอเรลลามีคลอโรฟลลสูงมากกวาพืชชนิดอื่นๆโดยมีอยู 2 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมหรือ
เทากับรอยละ 3-5 ของน้ําหนัก คอลโรฟลลมีสรรพคุณในการชวยกําจัดสารพิษในรางกายโดยดูด
ซั บ เอาสารพิ ษ ไว ใ น ลํ า ไส เพื่ อ ขั บ ถ า ยออกไป ไม ใ ห มี โ อกาสแทรกซึ ม เข า สู ก ระแสเลื อ ด
คลอโรฟลลยังมีสรรพคุณทางกระตุนการสมานคืนของเนื้อเยื่อ จึงชวยสมานแผลใหหายเร็วขึ้น
5. คลอเรลลามีวิตามินอยูในปริมาณตางๆกัน แตที่สําคัญคือวิตามินบี12 ซึ่งเปนวิตามินที่มัก
พบเฉพาะในเนื้อสัตว และมีต่ํามากในพืช คอลเรลลาจึงเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภคมังสวิรัติ
เพราะมักขาดวิตามิน สําคัญตัวนี้ ยังผลใหเสี่ยงตอการเปนโรคโลหิตจาง อีกวิตามินหนึ่งที่มีมากใน
คลอเรลลาคือ วิตามินเอ
6. คลอเรลลามีปริมาณเบตาแคโรทีนสูงถึง 180 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม มีผลการศึกษาที่
ยืนยันวาเบตาแคโรทีน มีบทบาทในการกระตุนระบบภูมิคุมกัน ทําใหผูที่รับประทานเบตาแคโรที
นสูง มีโอกาสเกิดมะเร็งในอวัยวะตางๆนอยกวาคนทั่วไป
7. ผนังเซลลที่กะเทาะแลวของคลอเรลลา มีคุณคาเปนเสนใยอาหาร ที่ชวยยอยและกระตุน
การทํางานของลําไสใหญใหเกิดความเคลื่อนไหวเปนปกติ ลดอาการทองผูก
(http://www.bloggang.com)
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บทที่ 3
เนื้อหาการวิจัย
อุปกรณและวิธีดําเนินการ
1. กะละมัง
2. สายอากาศ
3. หัวทราย
4. ออโตปเปต
5. กลองจุลทรรศน
6. บอปูนซีเมนต
7. ถุงกรองน้ํา
8. เหยือกตวงน้ํา
9. ถังพลาสติกทรงกลมขนาด 500 ลิตร
วิธีการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
งานวิจัยแบงออกเปน 2 ชุดการทดลอง
ชุดการทดลองที่ 1 ศึกษาปริมาณการใชน้ําหมักชีวภาพเปนปุยสําหรับคลอเรลลา
ชุดการทดลองที่ 2 ศึกษาการนําคลอเรลลาที่ใชน้ําหมักชีวภาพมาเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทย
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ชุดการทดลองที่ 1 ศึกษาปริมาณการใชน้ําหมักชีวภาพเปนปุยสําหรับคลอเรลลา
1. การวางแผนการทดลอง
การศึกษาความเขมขนของเซลลคลอเรลลาที่ใชน้ําหมักชีวภาพเปนปุยที่ระดับความเขมขน
ตางกัน 4 ระดับ คือ 10, 20, 30 และ40 สวนในลานสวนเทียบกับการใชปุยเคมี โดยออกแบบการ
ทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design : CRD) ทําการทดลองชุดละ 3 ซ้ํา
2. การเตรียมคลอเรลลาจากปุยเคมี
เตรียมบอซีเมนตขนาด กวาง 1.6 เมตร ยาว 1.6 เมตร ทําความสะอาดและตากบอทิ้งไว
อยางนอย 1 วัน ทําการเติมน้ําสะอาดในปริมาตร 400 ลิตร อาหารสําหรับคลอเรลลา (ตารางที่ 1)
กรองหัวเชื้อคลอเรลลาลงในบอที่เตรียมปริมาตร 40 ลิตร ผสมโดยวิธีการกวนทุกวัน และในบอ
เลี้ยงมีการใหอากาศตลอดเวลาดวยหัวทราย เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของน้ํา และทําใหคลอเรลลาไม
ตกตะกอน ซึ่งบอเลี้ยงจะตองวางใหถูกแสงแดด หลังจากนั้นเมื่อคลอเรลลาอายุประมาณ 4-7 วัน
หรือ มีความหนาแนนของเซลล × 107เซลล ทําการกรองผานผากรองขนาดไมเกิน 60 ไมโครเมตร
เพื่อนําไปเปนอาหารไรน้ํานางฟา และหัวเชื้อในการเพาะเลี้ยงคลอเรลลา โดยการใชน้ําหมักชีวภาพ
ดวย
ตารางที่ 1 สูตรอาหารสําหรับเลี้ยงคลอเรลลา (กรมประมง)
วัตถุดิบ
ยูเรีย 46-0-0
ปุย 16-20-0
รํา
ปูนขาว

ปริมาณ (กรัม)
100
60
200
75

3. การเตรียมบอที่ใชเลี้ยงคลอเรลลาดวยน้ําหมักชีวภาพ
ทําการเติมน้ําที่ผานการกรองดวยถุงกรองน้ําขนาดไมเกิน 60 ไมโครเมตร ลงถังพลาสติกทรงกลมสี
ขาวที่มีปริมาตร 108 ลิตร
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3. วิธีดําเนินการทดลอง
เติมหัวเชื้อคลอเรลลาจากขอ 2 12 ลิตร ลงในถังพลาสติกสีขาวที่มีปริมาณ 108 ลิตร ซึ่ง
ภายบรรจุน้ําที่ผานการกรองดวยถุงขนาดไมเกิน 60 ไมโครลิตร ทําการกวนใหเขากันแลวทําการสุม
นับจํานวนเซลลคลอเรลลาเริ่มตนดวยสไลดนับเม็ดเลือด (haemacyctometer) จากนั้นทําการตวง
คลอเรลลาที่เตรียมลงใสในกะละมังพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร กะละมังละ 10
ลิตร ทั้งหมด 12 กะละมัง และเติมน้ําหมักชีวภาพลงไปในกะละมังดังตอไปนี้คือ
10 สวนในลานสวน

20 สวนในลานสวน

30 สวนในลานสวน

40 สวนในลานสวน

ในแตละกะละมังจะมีการใหอากาศดวยหัวทราย เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของน้ํา และทําใหคลอ
เรลลาไมตกตะกอน จากนั้นนับจํานวนเซลลของคลอเรลลาหลังจากเวลาผานไป 24 และ 48 ชั่วโมง
ดวยสไลดนับเม็ดเลือด (haemacyctometer) เพื่อศึกษาความหนาแนนของเซลล มีวิธีการคํานวณ
ดังตอไปนี้
ชุดการทดลองที่ 2 ศึกษาการนําคลอเรลลาที่ใชน้ําหมักชีวภาพมาเปนอาหารเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทย
1.การวางแผนการทดลอง
การทดลอง การเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทยดวยคลอเรลลาที่เลี้ยงดวยน้ําหมักชีวภาพ มีการวาง
แผนการทดลองแบบ T-test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยมีชุดทดลอง 2 ชุด และทุกชุดการ
ทดลองทําการทดลองละ 5 ซ้ํา คือ
ชุดการทดลองที่ 1 การเลีย้ งไรน้ํานางฟาไทยดวยคลอเรลลาจากปุย เคมี
ชุดการทดลองที่ 2 การเลีย้ งไรน้ํานางฟาไทยดวยคลอเรลลาจากน้ําหมักชีวภาพ ที่ระดับ
ความเขมขน 20 สวนในลานสวน
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2. การเตรียมน้ําและภาชนะที่ใชเลี้ยง

น้ําที่ใชในการเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทย เปนน้ําที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน 10-30 กรัมตอน้ํา
1ตัน กรองผานถุงกรองน้ําตาละเอียดลงสูถังพลาสติกทรงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร
ปริมาตรน้ํา 15 ลิตร ใหอากาศดวยหัวทราย เปนจํานวน 10 กะละมัง
3.การเตรียมพันธุไรน้ํานางฟาไทย
นําไขไรน้ํานางฟาไทยและไรน้ํานางฟาสิรินธรไปตากแดด 6 ชั่วโมง เพื่อเปนการกระตุน
การพัฒนาของไข จากนั้นนําไขไรน้ํานางฟาไปฟกในถังพลาสติกสีขาวที่ภายในบรรจุน้ําที่ผานการ
กรองดวยถุงกรองขนาดไมเกิน 60 ไมโครเมตร 300 ลิตร จํานวน 1 ถัง ไขไรน้ํานางฟาจะใช
ระยะเวลาในการฟก 6-12 ชั่วโมง จากนั้นทําการอนุบาลดวยคลอเรลลาเปนระยะ 5 วัน จากนั้นทํา
การสุมมาชั่งน้ําหนักเริ่มตน พบวา น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 0.0004±0.00002 กรัม จากนั้นใหสุม
นับไรน้ํานางฟาลงถังเลี้ยงที่ความหนาแนน 30 ตัวตอลิตร
4.การเตรียมอาหาร
อาหารที่ใชเปนคลอเรลลาที่เลี้ยงดวยปุยเคมี (ตารางที่ 1) และคลอเรลลาที่เลี้ยงดวยน้ําหมัก
ชีวภาพที่ระดับความเขมขน 20 สวนในลานสวน
5.การใหอาหาร
การเลี้ยงไรน้ํานางฟาทุกชุดการทดลองจะใหคลอเรลลา 5×105 เซลลตอปริมาตรน้ําในถัง
เลี้ยง 1 มิลลิลิตร โดยจะใหคลอเรลลาทุกๆ 4 ชั่วโมง คือเวลา 12.00 น., 16.00 น., 20.00 น., 24.00 น.
, 04.00 น.และ 8.00 น. ตามลําดับ เปนเวลา 5 วัน
6. การจัดการระหวางเลี้ยง
การเลี้ยงไรน้ํานางฟาจะมีการเปลี่ยนถายน้ําที่ใชเลี้ยงรอยละ 100 ทุกวันกอนใหคลอเรลลา
มื้อแรก และระหวา งการเลี้ย งจะทํา การเก็บน้ํา เพื่ อตรวจสอบปริ มาณแอมโมเนีย ดวยวิธี ฟนอล
(Phenol) ไนไตรต ดวยวิ ธี คั ล เลอรลิแมตทริก (Colorimetric method) และคาความเปนดา ง
(alkalinity) โดยจะเก็บน้ําวันเวนวัน กอนทําการเปลี่ยนถายน้ํา
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7. การจดบันทึกการเจริญเติบโต และอัตรารอด
ทําการเลี้ยงไรน้ํานางฟาเปนระยะเวลา 5 วัน จากนั้นทําการเก็บไรน้ํานางฟามาชั่งน้ําหนัก
ดวยเครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ตําแหนง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เพื่อนํามาคํานวณหาอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะตอวัน (specific growth rate) และอัตรารอด (survival rate) ดังนี้
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตอวัน = ln นน.สุดทาย – ln นน.เริ่มตน × 100
ระยะเวลาที่เลี้ยง (วัน)
อัตราการรอด = จํานวนไรน้ํานางฟาที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการทดลอง × 100
จํานวนไรน้ํานางฟาเมื่อเริ่มตนการทดลอง
8. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
นําผลของความหนาแนนของเซลลคลอเรลลามาทดสอบความแตกตางทางสถิติ ดวยการ
วิเคราะหการแปรปรวนแบบ Completely Randomized Design (CRD) และเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางหนวยทดลอง คือ Duncan’s New -Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
และนํ า ข อมู ล อั ตรารอด การเจริ ญ เติ บ โตจํ า เพาะต อวั นของไรน้ํ า นางฟ า ไทย มาทดสอบความ
แตกตางทางสถิติดวย T-test ทีระดับความเชื่อมั่น 95 %
9. สถานที่ทําการทดลอง
โรงเพาะฟ ก สั ต ว น้ํ า สาขาวิ ช าประมง คณะเกษตรศาสตร แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและขอวิจารณ
ผลการศึกษาศึกษาปริมาณการใชน้ําหมักชีวภาพเปนปุยสําหรับคลอเรลลา
1.
ผลการศึกษาปริมาณการใชน้ําหมักชีวภาพเปนปุยสําหรับคลอเรลลา
ผลการศึก ษาปริ มาณการใชน้ํา หมัก ชีวภาพเปนปุยสํา หรับ คลอเรลลา พบวา น้ํา หมั ก
ชีวภาพที่ระดับความเขมขน 20 สวนในลานสวน สามารถเพิ่มจํานวนเซลลคลอเรลลาไดมากที่สุด
คือ 7.2×106±1.7×105 เซลลตอมิลลิลิตร และที่ระดับความเขมขน 10 , 30 และ40 สวนในลานสวน
สามารถเพิ่ ม จํ า นวนเซลล ค ลอเรลลาได

6.65×106±1.7×105 ,6.25×10 6 ±5×10 4 และ

6.51×106±1.0×105 เซลลตอมิลลิลิตร (p>0.05) ดังภาพที่ 4
จํานวนเซลล (ตอมิลลิลิตร)
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(สวนในลานสวน)

ภาพที่ 4 การเพิ่มจํานวนของเซลลคลอเรลลาที่เลี้ยงดวยน้ําหมักชีวภาพความเขมขนตางกัน 4 ระดับ
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ผลการทดลองที่ 2 ศึกษาการนําคลอเรลลาที่ใชน้ําหมักชีวภาพมาเปนอาหารเลี้ยงไรน้ํา
นางฟาไทย
1. ผลการศึกษาอัตราการรอด (survival rate) ของไรน้ํานางฟาไทย
จากการเลี้ยงไรน้ํานางฟาดวยคลอเรลลาที่ใชน้ําหมักชีวภาพความเขมขน 20 สวนในลาน
สวนเปนปุย เทียบกับการใหคลอเรลลาที่ใชปุยเคมีเปนระยะเวลา 5 วัน พบวาไรน้ํานางฟาไทยที่เลี้ยง
ดวยคลอเรลลาจากน้ําหมักชีวภาพ มีอัตราการรอดเฉลี่ยรอยละ 99.5111±0.40 และอัตรารอดของไร
น้ํานางฟาไทยที่เลี้ยงดวยคลอเรลลาจากปุยเคมีเฉลี่ยรอยละ 7.1111±3.83 (p<0.05) ดังภาพที่ 5
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รอยละ
B

100
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40
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A

0
ปุยเคมี

น้ําหมักชีวภาพ

ภาพที่ 5 อัตราการรอดของไรน้ํานางฟาไทยที่เลี้ยงดวยคลอเรลลาจากปุยเคมีและคลอเรลลาจากน้ํา
หมักชีวภาพ ที่ระดับความเขมขน 20 สวนในลานสวน
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2. ผลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตอวัน (Specific growth rate) ของไรน้ํานางฟาไทย
0

หลั ง จากการให ค ลอเรลลาที่ เ ลี้ ย งด ว ยสู ต รปุ ย น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพเที ย บกั บ ปุ ย เคมี เ ป น
ระยะเวลา 5 วัน จากนั้นนําไรน้ํานางฟาขึ้นมาชั่งน้ําหนักเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตอ
วั น พบว า ไรน้ํ า นางฟ า ไทยที่ เ ลี้ ย งด ว ยสาหร า ยคลอเรลลาจากน้ํ า หมั ก ชี ว ภาพมี อั ต ราการ
เจริ ญ เติ บ โตจํ า เพาะต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น มากกว า ไรน้ํ า นางฟ า ที่ เ ลี้ ย งด ว ยคลอเรลลาจากปุ ย เคมี
(p<0.05) คือ รอยละ 21.3552±1.35 และ รอยละ 18.9700±1.67 ตามลําดับ ดังภาพที่ 6
รอยละ
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น้ําหมักชีวภาพ

ภาพที่ 6 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตอวันของไรน้ํานางฟาไทยที่เลี้ยงดวยคลอเรลลาจากปุยเคมี
และคลอเรลลาจากน้ําหมักชีวภาพ ที่ระดับความเขมขน 20 สวนในลานสวน
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ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ในระหวางการเลี้ ยงไรน้ํานางฟาจะทําการเก็ บน้ําเพื่อตรวจสอบปริม าณแอมโมเนีย ไน
ไตรท และคาความเปนดางโดยจะเก็บน้ํากอนทําการเปลี่ยนถายน้ําในวันที่ 1, 3 และ 5 ของการเลี้ยง
ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา พบวาน้ําเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทยที่ใหคลอเรลลาจากปุยเคมีเปนอาหาร
มีปริมาณแอมโมเนีย (p<0.05) และไนไตรท (p>0.05) สูงกวาคลอเรลลาจากน้ําหมักชีวภาพ ดังนี้
ปริมาณแอมโมเนียของไรน้ํานางฟาที่เลี้ยงดวยคลอเรลลาจากปุยเคมีในวันที่ 1 คือ 1.6081±0.08
สวนในลานสวน วันที่ 3 คือ 2.144±0.08 สวนในลานสวน และวันที่ 5 คือ 2.5573±0.29 สวนในลาน
สวน และปริมาณแอโมเนียของไรน้ํานางฟาไทยที่ใหคลอเรลลาจากน้ําหมักชีวภาพในวันที่ 1 คือ
0.0102±0.002 ส ว นในล า นส ว น วั น ที่ 2 คื อ 0.0253±0.002ส ว นในล า นส ว น และวั น ที่ 3 คื อ
0.0500±0.001 สวนในลานสวน ดังรูปที่ 7 A
ปริ ม าณไนไตรท ข องไรน้ํ า นางฟ า ไทยที่ ใ ห ค ลอเรลลาจากปุ ย เคมี ใ นวั น ที่ 1 คื อ
0.0217±0.002 ส วนในล า นส ว น วั น ที่ 2 คื อ 0.0436±0.002 ส ว นในล า นส ว น และวั น ที่ 3 คื อ
0.0618±0.002 สวนในลานสวน และปริมาณไนไตรทของไรน้ํานางฟาไทยที่ใหคลอเรลลาจากน้ํา
หมักชีวภาพในวันที่ 1 คือ 0.0090±0.001 สวนในลานสวน วันที่ 2 คือ 0.0166±0.003 สวนในลาน
สวน และวันที่ 3 คือ 0.0218±0.002 สวนในลานสวน ดังรูปที่ 7 B
ค า ความเป นด า งของน้ํ า ที่ใ ช เลี้ ย งไรน้ํ า นางฟ า ด วยคลอเรลลาที่ ใ ช ส ารเคมี และน้ํ า หมั ก
ชีวภาพเปนปุย อยูในชวง 57.6667±2.52 ถึง 97.00±3.61 มิลลิกรัมตอลิตร (p>0.05) ซึ่งวันที่ 1 เทากับ
61.6667±3.79 และ 63.6667±2.52 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร วั น ที่ 3 เท า กั บ 50.3333±3.51 และ
57.6667±2.52 มิลลิกรัมตอลิตร และวันที่ 5 เทากับ 97.00±3.61 และ 84.00±6.08 มิลลิกรัมตอลิตร
ตามลําดับ ดังภาพที่ 7 C
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ภาพที่ 7 คุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงไรน้ํานางฟาดวยคลอเรลลาที่ใชปุยเคมีและน้ําหมักชีวภาพ
วันที่ 1, 3 และ 5 (A) ปริมาณแอมโมเนีย (B) ปริมาณไนไตรท (C) คาความเปนดาง
หมายเหตุ : การทดสอบหาความตางแตกตางทางสถิติเปนการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในชวง
ระยะเวลา เดียวกัน
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วิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาครั้งนี้เพื่อหาระดับความเขมขนของน้ําหมักชีวภาพที่ใชเลี้ยงสาหรายคลอ
เรลลา ในระดับตางกัน 4 ระดับ คือ 10, 20, 30 และ40 สวนในลานสวน ซึ่งผลการทดลองแสดงให
เห็นวา ที่ระดับความเขมขน 20 สวนในลานสวน สามารถเพิ่มจํานวนเซลลของคลอเรลลาไดมาก
ที่สุด
พบวาในสาหรายคลอเรลลาที่เลี้ยงดวยน้ําหมักชีวภาพมีปริมาณแอมโมเนียนอยกวา
สาหรายคลอเรลลาที่เลี้ยงดวยปุยเคมี และซึ่งทําใหอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตดีกวาไรน้ํา
นางฟาไทยที่เลี้ยงดวยคลอเรลลาจากปุยเคมี ซึ่งจากการรายงานของ นุกูล (ม.ป.ป) พบวาการเลี้ยงไร
น้ํานางฟาไมควรใหมีปริมาณแอมโมเนียรวม เกินกวา 1.5 สวนในลานสวน

เนื่องจากถาน้ํามี

ปริมาณแอมโมเนียสูงเปนพิษตอไรน้ํานางฟาไทยและยังทําใหไรน้ํานางฟาไทยหยุดกินอาหารซึ่งจะ
สงผลตออัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตของไรน้ํานางฟาไทย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การทดลองชุดที่ 1 น้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 20 สวนในลานสวน สามารถเพิ่ม
จํานวนเซลลของคลอเรลลาไดมากที่สุด
การทดลองชุดที่ 2 สาหรายคลอเรลลาที่เลี้ยงดวยน้ําหมักชีวภาพเหมาะสมที่จะนํามาใชเปน
อาหารในการเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทยมากกวาคลอเรลลาที่เลี้ยงดวยปุยเคมี

ขอเสนอแนะ
ควรมี ก ารใช น้ํา หมั ก ชี วภาพจากสัตว จากปลา หรือแหลง อื่นๆที่มิใ ชจากพืช มาเปนปุย
สําหรับคลอเรลลา
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ภาคผนวก
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การผลิตน้ําหมักชีวภาพที่ใชในการทดลอง
วัสดุและอุปกรณ
1. พืชผักหรือผลไม
2. น้ําตาลทรายธรรมชาติ
3. น้ําสะอาด
4. ถังพลาสติก
5. ขวดพลาสติก
วิธีทํา
1. นําพืชผักหรือผลไมหั่นเปนชิ้น ลางใหสะอาด แลวนํามาใสถังหมักที่มีฝาปด
2. จากนั้นเติมน้ําตาลทรายธรรมชาติลงไปในถัง และเติมน้ําสะอาดลงไปใหพอทวมพืชพัก
หรือผลไม ในอัตราสวน 1:5
3. คนใหเขากัน ปดฝาใหสนิท เอาไวในที่รม อยาใหถูกแสงแดด และใชระยะเวลาในการ
หมัก 6 เดือน
4. เมื่อครบระยะเวลาการหมัก ใหเปดฝาออก จะเห็นแผนวุนสีขาวขุนอยูบริเวณผิวหนาของ
น้ําหมักชีวภาพ แสดงวาน้ําหมักชีวภาพนี้มีคุณภาพที่ดี
5. จากนั้นกรองน้ําหมักชีวภาพผานผาขาวบาง แลวบรรจุลงขวดพลาสติก เพื่อเก็บไวใช
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การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
1. การวิเคราะหปริมาณแอมโมเนียรวม (total ammonia)
อุปกรณและสารเคมี
1. สารละลายไฮโปคลอไรด
ใช sodium hypochlorite ซึ่งมีคลอรีนรอยละ 5.5 หรือน้ํายาฟอกสีที่มีคลอรีนรอย
ละ 5 เก็บในภาชนะทึบแสงและในตูมืด
2. alkaline stock solution
sodium citrate 100 กรัม และ sodium hydroxide 5 กรัม ละลายในน้ํากลั่นกําจัดอิ
ออน เติมปริมาตรใหครบ 5,000 มิลลิลิตร
3. oxidizing reagent
alkaline stock solution 4 สวนผสม hypochlorite stock 1 สวนเก็บในขวดทึบแสง
4. sodium nitroprusside solution
ละลาย sodium nitroprusside 1 กรัม ในน้ํากลั่นกําจัดอิออนใหครบ 200 มิลลิลิตร
5. phenol reagent
phenol 25 กรัม ละลายใน ethyl alcohol 95 % เติบน้ํากลั่นใหปริมาตรครบ 500
มิลลิลิตร
6. สารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย (Standard ammonia solution)
ammonia , chloride อบแหงทําใหเย็นในโถดูดความชื้น 1.909 กรัม ในน้ํากลั่น
กําจัดอิออน
เติมใหครบปริมาตร 500 มิลลิลิตร เจือจางสารละลายมาตรฐาน 100 เทา ใช volumetric pipet 5
มิลลิลิตร ดูดสารละลายมาตรฐาน เติมน้ํากลั่นครบ 500 มิลลิลิตร
2. การวิเคราะหปริมาณไนไตรท
อุปกรณและสารเคมี
1.ขวดรูปกรวย ขนาด 250 มิลลิลิตร
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2.น้ํากลั่นที่ปราศจากไนไตรต
3.สารละลายซัลฟานิลาไมด
เติมกรดไฮโดรคลอริค 50 มิลลิลิตร ลงในน้ํากลั่น 300 มิลลิลิตร แลวละลายซัลฟานิลาไมด
5 กรัม ลงในของผสมนี้เติมน้ํากลั่นใหครบ 500 มิลลิลิตร
4.สารละลายโซเดียม ออกซาเลต 0.05 นอรมลั
ละลายโซเดียมออกซาเลต 3.35 กรัม ในน้ํากลั่นแลวเจือจางเปน 1,000 มิลลิลิตร
5. สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต 0.05 นอรมัล
ละลาย KMnO 4 8 กรัม ในน้ํากลั่น 1 ลิตร เก็บในขวดสีชาตั้งทิ้งไวอยางนอย 1 สัปดาห ริน
หรื อดู ดสารละลายนี้ เฉพาะสวนบนโดยไมคนตะกอนใหขึ้นมาเพื่อนําไป standardize ตามวิ ธี
ตอไปนี้ ชั่งโซเดียมออกซาเลตแอนไฮดรัส (Na 2 C 2 O 4 ) หลายๆตัวอยางใหน้ําหนักอยูระหวาง 100200 มิลลิกรัม ใสในบีกเกอรขนาด 400 มิลลิลิตร แตละบีกเกอรเติมน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร และคน
ใหละลาย เติมกรดซัลฟุริค (1+1) 10 มิลลิลิตรและทําใหรอนอยางเร็วจนถึงอุณหภมิ 90-95 องศา
เซลเซียส ไตเตรตอยางเร็วดวยสารละลายโปรแตสเซียมเปอรแมงกาเนตที่จะเทียบมาตรฐานความ
เขมขน เขยาอยางสม่ําเสมอจนถึงจุดยุติไดสีชมพูซึ่งจะคงตัวอยางนอย 1 นาที ขณะไตเตรตอย า
ปลอยใหอุณหภูมิต่ํากวา 85 องศาเซลเซียส ควรอุนบีกเกอรตลอดการไตเตรต ถาโซเดียมออกซาเลต
100 มิลลิลิตร จะใชสารละลายโปรแตสเซียมเปอรแมงกาเนตประมาณ 6 มิลลิลิตร ทําแบบลงคโดย
ใชน้ํากลั่นกับกรดซัลฟุริค
6. สารละลายสต็อกไนไตรต เขมขน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
เตรียมสารละลายสต็อก โดยชั่งโซเดียมไนไตรต (NaNO 2 ) 1.232 กรัม ละลายในน้ํากลั่น
และเจือจางเปน 1,000 มิลลิลิตร ดังนั้น 1 มิลลิลิตรเทากับ 250 ug Nเก็บรักษาดวยคลอโรฟอรม 1
มิลลิกรัม
3. การวิเคราะหปริมาณความเปนดาง
อุปกรณและสารเคมี
1. เครื่องชั่ง
2. ปเปตต (pipette)
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3. ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask)
4. ขวดเออรเลนเมเยอร (erlenmeyer Flask)
5. หลอดหยด (dropper)
6. บีกเกอร (beaker)
7. บิวเรตตพรอมขาตั้ง
8. สารละลายมาตรฐาน Na2CO3 0.01 โมล/ลิตร หรือ 0.02 N
วิธีการเตรียม
เตรียมไดโดยการอบ Na2CO3 ที่ 260 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็น แลวชั่ง
มา 1.060 กรัม ละลายในน้ํา 1000 มิลลิลิตร
9. สารละลายมาตรฐาน กรดซัลฟวริก เขมขน 0.01 โมล/ลิตร หรือ 0.02 N
วิธีการเตรียม
1. เตรียมสารละลายกรดซัลฟวริก 1 นอรมัล หรือ 0.5 โมลตอลิตร(โมลาร) จากกรด
ซัลฟวริกเขมขน (รอลละ 98, 1.84 กิโลกรัมตอลิตร) ซึ่งมีความเขมขนเทากับ 36 นอรมัล หรือ 18 โม
ลาร โดยป เปตกรดเขมขนมา 28.3 มิลลิลิตร ละลายในน้ําแลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร
2. ปเปตสารละลายในขอ 1) มา 10 มิลลิลิตร ละลายในน้ําแลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร
สารละลายนี้จะมี กรดซัลฟวริก เขมขนประมาณ 0.01 โมล/ลิตร หรือ 0.02 N
3. ปเปต (0.01 โมล/ลิตร) Na2CO3 จํานวน 20 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นที่ปราศจาก
คารบอนไดออกไซดลงไป 80 มิลลิลิตร หยด methyl orange ลงไป 2 - 3 หยด ไตเตรทดวย
สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟวริก เขมขน 0.01 โมล/ลิตร หรือ 0.02 N จนไดจุดยุติซึ่งสีของอินดิเค
เตอรจะเปลี่ยนจากเหลืองเปนสีสม (มั่นสิน, 2543)
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ภาพผนวกที่ 1 การเตรียมไขไรน้ํานางฟาเพื่อนํามาฟก

ภาพผนวกที่ 2 กะละมังพลาสติกที่ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร ใชในการเลี้ยงคลอเรลลา
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ภาพผนวกที่ 3 น้ําหมักชีวภาพที่ใชสําหรับเลี้ยงสาหรายคลอเรลลา

ภาพผนวกที่ 4 การนับเซลลสาหรายคลอเรลลา
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ภาพผนวกที่ 5 กะละมังพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร ที่เลี้ยงไรน้ํานางฟาไทย

ภาพผนวกที่ 6 ชั่งน้ําหนักไรน้ํานางฟา

