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บทคัดย่อ
ทาการคัดแยกสาหร่ายสายพันธุ์ Ankistrodesmus sp. BPR12 ที่มีแนวโน้มว่ามี ศักยภาพส าหรับ ใช้ ผ ลิตไบโอดีเซล ด้วย
เทคนิคหลอดแก้วปลายแหลม จากอ่างเก็บนาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และนามาศึกษาปัจจัยสภาวะการเพาะเลียง
บางประการที่มีผ ลต่อการเจริญเติบโต ชีวมวล และปริมาณไขมันรวม โดยเพาะเลียงภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการคือ อุณหภูมิ
26+2 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสง เท่ากับ 12 : 12 ชั่งโมง ความเข้มแสงประมาณ 3,000 ลักซ์ ด้วยสูตรอาหาร
2 สูตร คือ BG-11 และ ES-TT ในระยะเวลา 30 วัน พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะที่ 0.10 และ 0.07 ต่อวัน ตามลาดับ มี
นาหนักเซลล์แห้งเฉลี่ยที่ 0.54+0.03 และ 0.38+0.02 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ นาหนักเซลล์แห้งสูงสุด 1.20+0.07 และ 0.73+0.01
กรัมต่อลิตร ตามลาดับ และปริมาณไขมันรวมเท่ากับ 15.49+0.71 % และ 13.66+0.63 % ตามลาดับ
ค้าส้าคัญ : สาหร่ายขนาดเล็ก, Ankistrodesmus, ไขมัน, ไบโอดีเซล

Abstract
Microalgae Ankistrodesmus sp. BPR12 with potential for biodiesel production was isolated from the
Bangphra reservoir, Chonburi Province, by micro-manipulative method. To study on effects of some cultivation
conditions of microalgae Ankistrodesmus sp. BPR12 on growth, biomass and lipid production. Cultivation
condition was maintained in BG-11 and ES-TT medium at 26+2 C under the light intensity approximately 3,000
lux with light and dark period of 12 : 12 hours for 30 days. It was found that specific growth rate of 0.10 and
0.07 per day, the average biomass of 0.54+0.03 and 0.38+0.02 g/L, the maximum biomass of 1.20+0.07 and
0.73+0.01 g/L and total lipid of 15.49+0.71 % and 13.66+0.63 % for BG-11 and ES-TT medium, respectively.
Keywords : Microalgae, Ankistrodesmus, Lipid, Biodiesel

1. บทน้า
ปัจจุบันประเทศไทยผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มนามันเป็นหลัก ซึ่งปาล์มนามันเป็นพืชอาหารและเริ่มมีจานวนจากัด ดังนันจึง
จาเป็นต้องหาแหล่ง วัตถุดิบจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืช อาหารมาผลิตเชือเพลิง ชีวภาพ โดยประเทศต่างๆ ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึง
ข้อเท็จ จริง ดัง กล่าวและหันมาให้ค วามสนใจกับการศึกษาวิจัยเรื่องสาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae) เพื่อการผลิตไบโอดีเซล
เนื่องจากสาหร่ายจะให้ปริมาณนามันได้สูงกว่าพืชนามันชนิดอื่นๆ เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่อง ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทัง
ยังสามารถแปรรูปกากสาหร่ายเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การอัดทาแท่งเชือเพลิงหรือถ่านชีวภาพ (biochar) อาหารสัตว์
และปุ๋ย เป็นต้น (Brennan and Owende, 2010; Chisti, 2007) โดยกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายประกอบด้วย 5
ขันตอนหลัก ได้แก่ การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่าย การเพาะเลียงขยายเพื่อผลิตชีวมวลสาหร่าย การเก็บเกี่ยวชีวมวล การสกัดนามัน
และการผลิ ตไบโอดี เซล ซึ่ ง ขั นตอนการคั ดเลือ กสายพัน ธุ์ส าหร่า ยเป็น ขันตอนที่ ส าคัญ ที่สุ ด โดยพัน ธุ์ส าหร่า ยที่ ดีค วรมีก าร
เจริญเติบโตรวดเร็ว ให้ผลผลิตชีวมวลปริมาณสูง สามารถเพาะเลียงขยายในทีก่ ลางแจ้ง มีการสะสมนามันในเซลล์ในปริมาณมาก
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมในช่วงกว้าง (ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่างและความเค็มในกรณีของสาหร่ายทะเล)
(Doan et al., 2011) ทนต่อการกินของแพลงก์ตอนสัตว์ เก็บเกี่ยวง่าย และมีต้นทุนต่า เป็นต้น แต่ละกลุ่มของสายพันธุ์สาหร่ายจะ
มีองค์ประกอบชีวมวล ปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรดนิวคลีอิกที่ต่างกันและให้ปริมาณนามันที่ต่างกันด้วย มี
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สาหร่า ยขนาดเล็ก หลายสายพัน ธุ์ที่ ส ามารถผลิต นามัน เพื่ อน ามาใช้ เป็ นวั ตถุ ดิบ ในการผลิ ตไบโอดี เซลได้ ซึ่ง พบว่า สายพั นธุ์
Ankistrodesmus มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีปริมาณไขมันสะสมภายในเซลล์ 24-31 เปอร์เซ็นต์ (Xiaodong, 2009) และจาก
งานวิจัยต่างๆ ที่มีการศึกษา เช่น Zhang et al. (2014) ทาการคัดแยกและจาแนกชนิดสาหร่ายที่มีปริมาณไขมันสูงสาหรับการผลิต
เชือเพลิงชีวภาพใน แม่นา Hainan Dao มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน ซึ่งสามารถคัดแยกสาหร่าย Ankistrodesmus ได้สองสาย
พันธุ์ จากการวิเคราะห์ด้านอณูพันธุศาสตร์พบว่า Ankistrodesmus ที่พบทังสองสายพันธุ์เป็น Ankistrodesmus gracilis จาก
การวิเคราะห์ได้ ชีวมวลสูงสุดที่ 1.16-1.39 กรัมต่อลิตร อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะที่ 0.21-0.44 ต่อวัน และมีปริมาณไขมัน
30.66-47.90% โดยได้ทาการเพาะเลียงในสภาวะอาหารเลียงสูตร BG-11 อุณหภูมิ 25+1 C ความเข้มแสง 160 mol s-1 m-2
โดยช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสงคือ 14 : 10 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7-10 วัน Singh et al. (2015) ศึกษาผลของสารอาหาร
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหล็กต่อการผลิตไขมันในสาหร่าย A. falcatus kj671624 พบว่าที่การเลียงแบบระดับปกติโดยไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนสูตรอาหารพบปริมาณไขมัน ในสาหร่าย 23.33% โดยเพาะเลียงในสภาวะอาหารเลียงสูตร BG-11 ที่อุณหภูมิ 25 C
ความเข้มแสง 120 mol s-1 m-2 โดยช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสงคือ 16 : 8 ชั่วโมง และมีการเขย่าที่ 110 รอบต่อนาที
George et al. (2014) ศึกษาผลของสูตรอาหาร ความเข้มแสง และระยะเวลาการให้แสงต่อลักษณะและสรีระวิทยาของสาหร่าย
A. falcatus พบว่าที่สภาวะการเพาะเลียงในอาหารเลียงสูตร BG-11 ความเข้มแสง 60 mol s-1 m-2 โดยช่วงเวลาได้รับแสง :
ไม่ได้รับแสงคือ 12 : 12 ชั่วโมง พบปริมาณไขมัน 35% อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะที่ 0.2 ต่อวัน และมีชีวมวล 190 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
จากข้อมูลสาหร่ายนาจืดที่พบในประเทศไทย พบว่าสาหร่ายสายพันธุ์ Ankistrodesmus สามารถพบได้ทั่วไปในแหล่งนา
ท้องถิ่นของประเทศไทย (ยุวดี พีร พรพิศาล, 2556) ดังนันงานวิจัยนีจึง ทาการคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp.
จากแหล่งนาในท้องถิ่น คืออ่างเก็บนาบางพระ จังหวัดชลบุรี และศึกษาปัจจัยสภาวะการเพาะเลียงบางประการที่มีผ ลต่อการ
เจริญเติบโตและการสะสมไขมันของสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp. ที่คัดแยกได้ เพื่อเป็นแนวทางในการนาสาหร่ายสาย
พันธุ์นีมาใช้ในกระบวนการเพาะเลียงระดับมหมวล (large scale) และระดับเชิงพาณิช ย์ (commercial scale) และพัฒนาไปสู่
การผลิตนามันไบโอดีเซลเพื่อนาไปใช้เป็นพลังงานเชือเพลิงทดแทนในอนาคตต่อไป

2. วิธีการศึกษา
2.1 การเก็บตัวอย่างและการคัดแยกสาหร่าย
เก็บตัวอย่างนาจากอ่างเก็บนาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมกับวัดค่าคุณภาพนาต่างๆ ได้แก่ ความเป็น
กรด-ด่าง อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งละลายในนาทังหมด และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนา ณ จุดที่เก็บตัวอย่าง ส่วนปริมาณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน และปริมาณฟอสเฟตที่ละลายนา ให้เก็บตัวอย่างนา
และแช่เย็น แล้วมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จากนันทาการเก็บตัวอย่างสาหร่ายโดยการเก็บนาที่ระดับความลึกประมาณ 10
เซนติเมตร ด้วยการใช้ถัง ตักนาประมาณ 100 ลิตร กรองผ่านถุง แพลงก์ตอนขนาดตา 21 ไมครอน นาตัวอย่างที่ได้เก็บใส่ขวด
พลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร แล้วนาตัวอย่างสาหร่ายที่ได้มาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการ จากนันทาการแยกเฉพาะ
โคโลนีของสาหร่าย Ankistrodesmus ด้วยเทคนิคหลอดแก้วปลายแหลม (micro-manipulative method) ตามวิธีของ Hoshow
and Rosowski (1973); Anderson and Kawachi (2005) โดยใช้พาสเจอร์ปิเปตที่ดึงปลายจนมีขนาดเล็ก ดูดเอาโคโลนีเดี่ยวแล้ว
ล้างด้วยนากลั่นที่ฆ่าเชือแล้วหลายๆ ครัง จากนันถ่ายลงในหลอดทดลองฝาเกลียวที่บรรจุอาหารสูตร BG-11 ดัดแปลงจาก Stanier
(1971) นาไปบ่มบนชันเพาะเลียง ที่อุณหภูมิ 26+2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสงประมาณ 3,000 ลักซ์ และช่วงเวลาได้รับแสง:
ไม่ได้รับแสงคือ 12 : 12 ชั่วโมง หลังจากนันประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะมีโคโลนีสีเขียวขึนในหลอด ให้เขี่ยโคโลนีมาตรวจสอบว่าเป็น
เซลล์ Ankistrodesmus หรื อ ไม่ ท าการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน า ตามวิ ธี ก ารใน Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater (Rice et al., 2012) ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โดยวิธี Nesslerization methods,
ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2-N) โดยวิธี Griess–IIosvay Diazotization method, ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) โดย
วิธี Brucine method, ปริมาณฟอสเฟตที่ล ะลายนา (soluble reactive phosphorus, SRP) โดยวิธี ascorbic acid method,
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI98128, ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนา (dissolved
oxygen, DO) วิเคราะห์โ ดยใช้เครื่อง DO meter ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI9147N-04, ปริมาณของแข็ง ละลายในนาทังหมด (total
dissolved solids, TDS) และอุณหภูมิ โดยใช้เครื่อง TDS meter ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI9835N
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2.2 การท้าให้เชื้อสาหร่ายบริสุทธิ์และการเตรียมหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น
ทาการแยกเชือสาหร่าย Ankistrodesmus ให้บริสุทธิ์ (ปลอดแบคทีเรีย ) โดยวิธีการแยกบนอาหารวุ้นในจานเพาะเชือ
(streak plate method) (Guillard, 1995, 2005) และเก็บไว้เป็นหัวเชือ (stock culture) ในหลอดทดลองฝาแกลียว
ถ่ายหัวเชือสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 ลงในขวดกลมก้นแบน ขนาด 250 มิล ลิลิตร ที่บรรจุอาหารเหลวสูตร
BG-11 ปริมาตร 150 มิลลิลิตร ค่า pH เท่ากับ 7.1 วางบนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 80 รอบต่อนาที ที่ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์
ช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสงคือ 12 : 12 ชั่วโมง อุณหภูมิ 26+2 องศาเซลเซียส ทาการเลียงเป็นระยะเวลา 7 วัน จากนันนา
สาหร่ายไปทาการศึกษาในขันตอนต่างๆ ต่อไป

2.3 การศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายในอาหารเลี้ยง 2 สูตร
ทาการเพาะเลียงสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 ในอาหารเหลว 2 สูตร คือ BG-11 (Stanier et al., 1971) และ
สูตร ES-TT (Okauchi and Kawamura, 1997) ปริมาตร 1,500 มิลลิลิตร ในขวดแล็บฝาเกลียวขนาด 2,000 มิล ลิลิตร โดยเติม
หัวเชือสาหร่ายเริ่มต้น 10% ของปริมาตรอาหารเลียง ทาการทดลอง 3 ซา โดยเพาะเลียงภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ ที่ความเข้ม
แสง 3,000 ลักซ์ ช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสงคือ 12 : 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 26+2 องศาเซลเซียส ให้อากาศตลอดเวลา
จากนันทาการเก็บตัวอย่างสาหร่ายโดยวิธีปลอดเชือทุกวัน ครังละ 5 มิลลิลิตร นาไปวิเคราะห์การเจริญเติบโตโดยการวิเคราะห์
นาหนักเซลล์แห้งของสาหร่าย (Dry Weight) และวัดความขุ่น (Optical Density : OD) ของเซลล์ ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ที่ความยาวคลื่นแสง 680 นาโนเมตร จนกระทั่งสาหร่ายเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะตาย (death phase) จากนันนาค่านาหนักเซลล์
แห้งที่ได้สร้างกราฟการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพื่อใช้วิเคราะห์หาอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (Specific growth rate : )
และระยะเวลาการเพิ่มจานวนเป็น 2 เท่าของเซลล์ (สูตรที่ 1 และ 2)

เมื่อ

( )

ln N N o
t
ln 2
G=
μ
μ
=
=
N
No
=
μ=

t

G

=
=

(1)
(2)
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (ต่อวัน)
นาหนักเซลล์เซลล์แห้งวันสุดท้าย (กรัมต่อลิตร)
นาหนักเซลล์เซลล์แห้งวันแรก (กรัมต่อลิตร)
เวลา (วัน)
ระยะเวลาการเพิ่มจานวนเป็น 2 เท่าของเซลล์ (วัน)

2.4 การวิเคราะห์ปริมาณไขมันรวม ดัดแปลงตามวิธีของ Bligh and Dyer (1959) และ Lee et al. (2010)
นาสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 มาเพาะเลียงในอาหารเหลว 2 สูตร คือ BG-11 และสูตร ES-TT ปริมาตร 8 ลิตร
ในขวดเลียงขนาด 10 ลิตร โดยเติมหัวเชือสาหร่ายเริ่มต้น 10% ของปริมาตรอาหารเลียง ทาการทดลอง 3 ซา โดยเพาะเลียง
ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ ที่ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ ช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสงคือ 12 : 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 26+2
องศาเซลเซียส ให้อากาศตลอดเวลา จากนันทาการเก็บสาหร่ายในระยะเอกซ์โพเนนเชียล (exponential phase) มาทาให้แห้งด้วย
การอบลมร้อนอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส บดสาหร่ายที่แห้งแล้วให้ละเอียด จากนันชั่งสาหร่ายแห้งประมาณ 1 กรัม เติม
สารละลายคลอโรฟอร์ม : เมทานอล (2 : 1) เขย่า แล้วนาไปให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟเป็นเวลา 5 นาที แล้วใส่ในเครื่องโซนิเค
เตอร์ (sonicator) เป็นเวลา 10 นาที จากนันทาการกรองเซลล์สาหร่ายออก แล้วนาไประเหยสารละลายคลอโรฟอร์มและเมทานอ
ลออกด้วยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส จนได้นาหนักคงที่ นาไปใส่ในโถดูดความชืน แล้วนามาชั่งหานาหนักที่
แน่นอนด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง และคานวณปริมาณไขมันรวม

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ทางสถิติตามวิธีวิเคราะห์วาเรียนซ์ (Analysis of variance) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราการ
เจริญเติบโตจาเพาะ นาหนักเซลล์แห้ง และปริมาณไขมันรวมที่เพาะเลียงในอาหารเลียง 2 สูตร ตามวิธี Turkey ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % (P<0.05) โดยใช้โปรแกรม SPSS version 20.0 for window

3

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การเก็บตัวอย่างน้้าและสาหร่าย
จุดที่เก็บตัวอย่างบริเวณปลายสะพานเก่า อ่างเก็บนาบางพระ พิกัดที่ ละติจูด 1322.157.5N ลองจิจูด 1009753.7E
วันที่เก็บตัวอย่าง 20 มกราคม 2558 เวลา 12.00 น. คุณภาพนา (ค่าเฉลี่ย ) ความเป็นกรด-ด่าง = 7.45 อุณหภูมิในนา = 31.5
องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนา = 5.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งละลายในนาทังหมด= 74 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน = 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน = 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน = 0.18 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณฟอสเฟตที่ละลายนา = 0.65 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.2 เซลล์สาหร่าย Ankistrodesmus sp. ที่คัดแยกได้
หลังจากทาการคัดแยกสาหร่าย Ankistrodesmus sp. ได้ 1 สายพันธุ์ แล้วเลียงไว้ในหลอดทดลองประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อ
นามาส่องดูพ บว่าลักษณะเซลล์ Ankistrodesmus sp. BPR12 ที่คัดแยกได้จ ากอ่างเก็บนาบางพระ ลักษณะเซลล์ เป็นรูปโค้ ง
พระจันทร์เสียว หัวแหลมท้ายแหลม มีสีเขียว รวมเป็นกลุ่มแบบหลวมๆ ตังแต่ 4-6 เซลล์ โดยหันด้านโค้งเข้าหากัน จึงได้กาหนด
รหัสสายพันธุ์เป็น Ankistrodesmus sp. BPR12 (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 สาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 ที่คัดแยกได้จากอ่างเก็บน้้าบางพระ
ถ่ายที่ห้องปฏิบัติการสาหร่าย สาขาวิชาประมง วันที่ 15 มีนาคม 2558
3.3 การเจริญเติบโตของสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12
จากการเพาะเลียงสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 ในอาหารเลียง 2 สูตร คือ BG-11 และ ES-TT ภายใต้ส ภาวะ
ห้องปฏิบัติการ ที่ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ ช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสงคือ 12 : 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 26+2 องศาเซลเซียส
เป็นระยะเวลา 30 วัน ได้ทาการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 (รูปที่ 2) โดยพิจารณาจาก
ค่าอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ ระยะเวลาการเพิ่มจานวนเป็น 2 เท่าของเซลล์ และลักษณะรูปแบบการเติบโต เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการกาหนดวันในการเก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่ายมาวิเคราะห์ปริมาณไขมันรวม ดังตารางที่ 1
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะของ Ankistrodesmus sp. BPR12 ที่เพาะเลียงในอาหารสูตร BG-11 อยู่ที่ 0.10 ต่อวัน หรือ
ใช้เวลาที่ 6.9 วัน ในการเพิ่มจานวนเป็นสองเท่า มีรูปแบบการเติบโต คือ มีระยะปรับตัว ในวันที่ 0-2, เซลล์จะเข้าสู่ระยะเอกซ์
โพเนนเชียล ในวันที่ 3-12, ระยะเฉื่อยในวันที่ 13-15, ระยะคงที่ในวันที่ 16-24 และระยะตายตังแต่วันที่ 25-30 เป็นต้นไป (ตาราง
ที่ 1 และรูปที่ 2) อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะของ Ankistrodesmus sp. BPR12 ที่เพาะเลียงในอาหารสูตร ES-TT อยู่ที่ 0.07
ต่อวัน หรือใช้เวลาที่ 9.9 วัน ในการเพิ่มจานวนเป็นสองเท่า มีรูปแบบการเติบโต คือ มีระยะปรับตัว ในวันที่ 0-2, เซลล์จะเข้าสู่
ระยะเอกซ์โพเนนเชียล ในวันที่ 3-10, ระยะเฉื่อยในวันที่ 11-14, ระยะคงที่ในวันที่ 15-24 และระยะตายตังแต่วันที่ 25-30 เป็นต้น
ไป (ตารางที่ 1 และรูปที่ 2)

3.4 ปริมาณไขมันรวมของสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12
จากการวิเคราะห์ปริมาณไขมันรวมในสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 ทีเ่ พาะเลียงในอาหารเลียง 2 สูตร พบว่าที่
เพาะเลียงในอาหารเลียงสูตร BG-11 มีปริมาณไขมันรวมเท่ากับ 15.49+0.71 % และอาหารเลียงสูตร ES-TT มีปริมาณไขมันรวม
เท่ากับ 13.66+0.63 % ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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รูปที่ 2 การเจริญเติบโตของสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 ในอาหารเลี้ยงสูตร BG-11
และสูตร ES-TT ที่ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 30 วัน
ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ ระยะเวลาการเพิ่มจ้านวนเป็น 2 เท่าของเซลล์ และลักษณะรูปแบบ
การเจริญเติบโตของสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 ในอาหารเลี้ยง 2 สูตร
(ค่าเฉลี่ย  S.D.; n = 3)
สูตรอาหาร
BG-11
ES-TT
a
0.10+0.00
0.07+0.00a
6.9
9.9

อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (ต่อวัน)
ระยะเวลาการเพิ่มจานวนเป็น 2 เท่าของเซลล์ (วัน)
ลักษณะรูปแบบการเจริญเติบโต (วันที่)
ระยะปรับตัว
0-2
ระยะเอกซ์โพเนนเชียล
3-12
ระยะเฉื่อย
13-15
ระยะคงที่
16-24
ระยะตาย
25-30
นาหนักเซลล์แห้งเฉลี่ย* (กรัมต่อลิตร)
0.54+0.03a
นาหนักเซลล์แห้งสูงสุด (กรัมต่อลิตร)
1.20+0.05a
วันที่มีนาหนักเซลล์แห้งสูงสุด
24
หมายเหตุ : *นาหนักเซลล์แห้งเฉลี่ยของสาหร่ายเป็นการเก็บเกี่ยวเซลล์ในระยะเอกซ์โพเนนเชียล
ตัวอักษรยกในแถวเดียวกันที่เหมือนกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ

0-2
3-10
11-14
15-24
25-30
0.38+0.02b
0.73+0.01b
24

3.5 อภิปรายผล
จากการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ชีวมวล และปริมาณไขมันรวมในสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 ที่ได้คัดแยก
มาจากอ่างเก็บนาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี แล้วนามาเพาะเลียงภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการคือ อุณหภูมิ 26+2
องศาเซลเซียส ช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสง เท่ากับ 12 : 12 ชั่งโมง ความเข้มแสงประมาณ 3,000 ลักซ์ ด้วยอาหารเลียง 2
สูตร คือ BG-11 และ ES-TT เป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่ามีค่าต่างๆ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ ชีวมวล และปริมาณ
ไขมันรวม ต่ากว่างานวิจัยที่ผ่านมา (ตารางที่ 2) เนื่องจากความแตกต่างของสายพันธุ์ อีกนีสภาวะการเพาะเลียงนับเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้ผลการวิเคราะห์ปริมาณต่างๆ มีความแตกต่างกัน รวมทังวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ซึ่งมีหลายวิธีขึนอยู่กับผู้วิจัย
เลือกนามาใช้ในการศึกษา
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การเจริญเติบโตและการผลิตไขมันของสาหร่ายขนาดเล็กขึ นกับสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ เติบโตของสาหร่าย เช่น
ความเข้มข้นของธาตุอาหาร อุณหภูมิ ความเข้มแสง และระยะเวลาในการให้แสง ดังการทดลองของ Kalita et al. (2011) รายงาน
ว่า A. falcatus ที่เลียงในอาหารสูตร BB เจริญเติบโตดีกว่าอาหารสูตร BG-11 และมีปริมาณนามันร้อยละ 45.2 ในวันที่ 24 ของ

ตารางที่ 2 ปริมาณไขมัน ชีวมวล และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และสภาวะการเพาะเลี้ยงของสาหร่าย
Ankistrodesmus สายพันธุ์ต่างๆ
ปริมาณไขมัน
(% น้้าหนักแห้ง)

ชีวมวล
(กรัมต่อลิตร)

A. gracilis

30.66-47.90

1.16-1.39

อัตราการเจริญ
เติบโตจ้าเพาะ
(ต่อวัน)
0.21-0.44

A. falcatus

23.33

-

-

A. falcatus

35

0.19

0.2

A. falcatus

38.3

-

0.21

-

2.1

-

A. falcatus

36.54

-

-

Ankistrodesmus sp.
BPR12

15.49

0.54

0.10

สายพันธุ์

Ankistrodesmus sp.

สภาวะการเพาะเลี้ยงและอ้างอิง
อาหาร BG-11, อุณหภูมิ 25+1 C, ความเข้มแสง
160 mol s-1 m-2, L : D = 14 : 10 ชั่วโมง
Zhang et al. (2014)
อาหาร BG-11, อุณหภูมิ 25 C, ความเข้มแสง 120
mol s-1 m-2, L : D = 16 : 8 ชั่วโมง, เขย่าที่ 110
รอบต่อนาที
Singh et al. (2015)
อาหาร BG-11, อุณหภูมิ 25+2 C, ความเข้มแสง 60
mol s-1 m-2, L : D = 12 : 12 ชั่วโมง
George et al. (2014)
อาหาร BG-11, อุณหภูมิ 25+2 C, ความเข้มแสง
160 mol s-1 m-2, L : D = 16 : 8 ชั่วโมง
Jayanta et al. (2012)
อาหาร BBM, อุณหภูมิ 25+2 C, ความเข้มแสง 160
mol s-1 m-2, L : D = 16 : 8 ชั่วโมง
Salim et al. (2013)
อาหาร COMBO, อุณหภูมิ 20+1 C, ความเข้มแสง
143 mol s-1 m-2, L : D = 14 : 10 ชั่วโมง
Álvarez-Díaz et al. (2014)
อาหาร BG-11, อุณหภูมิ 26+2 C, ความเข้มแสง
3,000 ลักซ์ (40 mol s-1 m-2),
L : D = 12 : 12 ชั่วโมง
การศึกษานี

หมายเหตุ : L : D คือ ช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสง

การทดลอง การเลียงสาหร่ายขนาดเล็กในสภาวะที่มีสารอาหารจากัด สาหร่ายจะมีการสะสมไขมันเพิ่มขึ น เช่น การขาดแคลน
แหล่ง ไนโตรเจนจะกระตุ้นให้เกิดการสะสมไขมัน (Feng et al., 2012) .ในสภาวะที่แหล่ง ฟอสฟอรัส จ ากัด Ankistrodesmus
falcatus มีการสะสมไขมันเพิ่มขึ น 50-65 % ซึ่งไขมันส่วนใหญ่เป็นประเภทไตรกลีเซอไรด์ (Kilham et al., 1997) เช่นเดียวกับ
Álvarez-Díaz et al. (2014) ศึกษาการสะสมไขมันในสาหร่าย A. falcatus (SAG-202-2) เมื่อมีการลดธาตุอาหาร โดยทาการ
เลียงที่สภาวะปกติในอาหารสูตร COMBO ที่ความเข้มแสง 143 PAR μmol m-2 อุณหภูมิ 20±1 ºC ช่วงการให้แสงสว่างและมืด
เท่ากับ 14 : 10 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่ามีการสะสมไขมัน 36.54% แต่เมื่อทาการปรับลดฟอสฟอรัสในอาหารเลียงทาให้มีไขมัน
เพิ่มขึนเป็น 45.94 % เมื่อเพาะเลียง A. falcatus แบบ batch culture ที่ค วามเข้มแสง 40 μmol photons m-2s-1 อุณหภูมิ
25±2 ºC ช่วงการให้แสงสว่างและมืดเท่ากับ 16 : 8 ชั่วโมง เมื่อเติมเกลือในอาหารสูตร BG-11 160 mM พบว่าทาให้ได้ไขมันรวม
เพิ่มขึนจาก 38.3% เป็น 55.3% ส่วนอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะเพิ่มขึนจาก 0.209 ต่อวัน เป็น 0.313 ต่อวัน และชนิดของกรด
ไขมันหลักที่พบได้แก่ กรดปาล์มมิติก (palmitic acid) กรดโอเลอิก (oleic acid) และกรดลิโนเลนิค (linolenic acid) (Jayanta
et al., 2012) ส าหรั บ ความเข้ ม แสงก็ มี ผ ลในการผลิ ต ไขมั น เช่ น กั น เช่ น การศึ ก ษาของ Pinto et al. (2013) พบว่ า
Ankistrodesmus sp. จะสะสมกรดไขมันเพิ่มขึน เมื่อเพิ่มความเข้มแสงเป็น 500 μmol photons m2.s-1 เช่นเดียวกันการให้
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อากาศแก่ส าหร่า ยเป็ นปัจ จัยหนึ่ง ที่ ทาให้ส าหร่า ยเจริญ เติบ โตต่ างกั น จากรายงานการเพาะเลียง Ankistrodesmus sp. ใน
ห้องปฏิบัติการด้วย อาหาร Bold's basal (BBM) ด้วยทาการเพาะเลียงเป็นเวลา 14 วัน โดยมีการทดลองให้อากาศ 3 รูปแบบคือ
การให้อากาศผสมคาร์บอนไดออกไซด์ การให้อากาศอย่างเดียว และไม่ให้อากาศ ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ายมีชีวมวลสูงสุดที่ 2.4,
2.1 และ 1.6 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ (Salim et al., 2013) สาหรับวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไขมัน มีส่วนทาให้ค่าไขมันที่ได้แต่ล ะ
การศึกษามีความแตกต่างกัน การศึกษาของ Xiao et al. (2013) ได้สรุปวิธีการสกัดไขมันในสาหร่ายเซลล์เดียวชนิดต่างๆ พบว่า
วิธี solvent/saponification สามารถสกัด ไขมั นจากสาหร่าย Ankistrodesmus sp. ได้มีป ระสิท ธิภ าพที่สุด ได้ป ริมาณไขมั น
24.6% โดยมีองค์ประกอบหลักของกรดไขมันคือ C16:1-55 และ C18:1-38

4. สรุป
ได้ทาการคัดแยกสาหร่ายสายพันธุ์ Ankistrodesmus sp. BPR12 จากอ่างเก็บนาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
แล้วนามาเพาะเลียงภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการคือ อุณหภูมิ 26+2 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาได้รับแสง : ไม่ได้รับแสง เท่ากับ 12 :
12 ชั่งโมง ความเข้มแสงประมาณ 3,000 ลักซ์ ด้วยอาหารเลียง 2 สูตร คือ BG-11 และ ES-TT ในระยะเวลา 30 วัน พบว่ามีอัตรา
การเจริญเติบโตจาเพาะที่ 0.10+0.00 และ 0.07+0.00 ต่อวัน ตามลาดับ มีนาหนักเซลล์แห้งเฉลี่ยที่ 0.54+0.03 และ 0.38+0.02
กรัมต่อลิตร ตามลาดับ นาหนักเซลล์แห้งสูงสุด 1.20+0.05 และ 0.73+0.01 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ และปริมาณไขมันรวมเท่ากับ
15.49+0.71% และ 13.66+0.63% ตามลาดับ
การศึกษาครังต่อไปควรมีการศึกษาการจัดจ าแนกทางอณูพันธุศาสตร์ (Molecular genetics) เพื่อบ่ง ชีชนิดและศึกษา
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 ที่คัดแยกได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลลาดับนิวคลีโอ
ไทด์ในส่วนของ 18s rRNA และ 23S rRNA และปรับสภาวะการเพาะเลียงในห้องปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ
ปริมาณไขมันรวมของสาหร่าย เช่น ช่วงเวลาได้รับแสงและไม่ได้รับแสง ความเข้มแสง สารอาหารบางชนิดในสูตรอาหารที่ใช้
เพาะเลียง ฯลฯ

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ างๆ ที่ ได้ รั บ จากสาขาวิ ช าประมง คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จนทางานได้สาเร็จลุล่วง โดยงานวิจัยนีได้รับเงินทุนอุดหนุนการ
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