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บทนํา
สาหรายเปนสิ่งมีชีวิตที่ไมซับซอน สาหรายมีอยูทุกที่ในโลก มนุษยสามารถพบสาหรายไดตาม แหลง
น้ําตาง ๆ ทั้งน้ําเค็มและน้ําจืด สาหรายสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็วซึ่งทําใหสาหรายมีขอไดเปรียบในเรื่อง
ของการนํามาขยายพันธุ และนํามาใชในเชิงพาณิชย เชน การเพาะเลี้ยงเพื่อนําไปใชเปนอาหารและอาหาร
เสริมสําหรับมนุษย อาหารสัตว สีผสมอาหาร เครื่องสําอาง อื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้สาหรายบางชนิดยัง
สามารถนําไปสกัดเปนน้ํามันเพื่อใชในการผลิตไบโอดีเซลได สาหรายยังมีความสามารถดานสิ่งแวดลอมอีกดวย
เชน การบําบัดน้ําเสียโดยการใหสาหรายใชธาตุอาหารที่ อยูในน้ําเสียเพื่อการเจริญเติบโต การลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซดซึ่งสาหรายสามารถใชกาซคารบอนไดออกไซดรวมกับการสังเคราะหแสงในการเจริญเติบโต
เปนการบําบัดของเสียที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตสาหรายก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมเชนกันซึ่งเปนการเกิด
จากการที่ มีธ าตุ อาหารอยู ในแหล งน้ํ า ธรรมชาติมากเกิน ไปจึงทําใหเกิดการเจริญ เติบโตอยางรวดเร็วของ
สาหราย หรือที่เราเรียกวา eutrophication
เอกสารฉบับนี้ จะใหความรู เ กี่ยวกั บ สาหราย ระบบการเพาะเลี้ย งสาหร ายและการเจริ ญเติ บ โต
ประโยชน ของสาหร า ย และการใช วิ ทยาการเชิงคํานวณเพื่อเปน แบบจําลองทํานายการเจริญ เติบ โตของ
สาหรายโดยบทที่หนึ่งของเอกสารนี้จะอธิบายขอมูลทั่วไปของการเพาะเลี้ยงสาหรายและตัวอยางสาหรายสาย
พันธุที่พบในธรรมชาติที่มีความสําคัญชนิดหนึ่ง บทที่สองจะกลาวถึงการเพาะเลี้ยงสาหรายบําบัดน้ําเสียจาก
จากโรงฆาสัตวและลักษณะการเจริญเติบโตของสาหราย บทที่สาม กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของ
สาหราย
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บทที่ 1
การเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็ก
สาหรายเปนสิ่งมีชีวิตที่เรียบงายไมซับซอน สาหรายมีตั้งแตเซลลเดี่ยวขนาด 1 µm ที่มองดวยตาเปลา
ไมเห็นตองใชกลองจุลทรรศนในการมอง (microalgae) จนถึงสาหรายขนาดใหญ 50 m (macroalgae) เชน
สาหรายทะเล สาหรายสามารถพบไดที่พื้นผิวตางๆ หรือลอยอิสระอยูในมหาสมุทร ทะเลสาบ หนองน้ํา ลําธาร
และแมน้ํา สาหรายบางสายพันธุอาศัยอยูบนดิน หิมะ บนหลังของเตา และในเซลลของปะการัง สาหรายใช
พลังงานจากแสงอาทิตยเชนเดียวกับพืช ความแตกตางระหวางพืชกับสาหรายคือ สาหรายไมมีในสวนของใบ
ลําตน และราก สาหรายมีรงควัตถุที่ใชในการสังเคราะหแสง และใชพลังงานที่ไดจากการสังเคราะหแสงรวมกับ
คารบอน น้ํา อาหารในการผลิต biomass และปลอยออกซิเจนออกมา สาหรายมีมากกวา 40,000 ชนิด อยู
อาศัยในระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย เชน ในน้ําจืด น้ํากรอย ทะเล และทะเลที่มีความเค็มสูง ในชวง
อุณหภูมิ pH และปริมาณอาหารที่แตกตางกัน สาหรายไดถูกจัดใหอยูในกลุมตางๆ ดังนี้ ไซยาโนแบคทีเรีย
(Cyanophyceae) สาหรายสีเขียว (Chlorophyceae) ไดอะตอม (Bacillariophyceae) สาหรายสีเหลืองเขียว
(Xanthophyceae) สาหร ายสี ทอง (Chrysophyceae) สาหร ายสี แดง (Rhodophyceae) สาหร ายสี น้ํ าตาล
(Phaeophyceae) ไดโนแฟลกเจลเลต (Dinophyceae) และพิ โ คแพลงก ต อน (Prasinophyceae and
Eustigmatophyceae) สาหร า ยแบ งออกได 12 กลุมใหญ สว นใหญแบงตามองคป ระกอบของเม็ด สี ตาม
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากสาหร า ย และความหลากหลายของโครงสร า งพื้ น ฐาน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแบ ง ตาม
อนุกรมวิธานอื่น ๆ มีการกําหนดโดยใชเทคนิคตาง ๆ ทางชีวโมเลกุล จากการศึกษาสามารถแบงออกไดดังภาพ
ที่ 1
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ภาพที่ 1 การแบงชนิดของสาหรายตาม ribosomal RNA
สาหรายเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนวัตถุดิบทางชีวภาพที่มีมูลคาสูงและสามารถนํามาผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพได ปริมาณชีวมวลของสาหรายอยูในหวงโซอาหารถึง 70% จากทั่วโลก แมวาสาหรายขนาดเล็ก และขนาด
ใหญจะสามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลได แตสาหรายขนาดใหญไมเหมาะที่จะนํามาใชในการผลิตน้ํามัน เพราะ
สาหรายขนาดใหญมีปริมาณของน้ํามันในเซลลนอยกวาสาหรายขนาดเล็กเมื่อเทียบกับปริมาณของน้ําหนักแหง อีก
ทั้งสาหรายขนาดใหญใชปริมาณพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงมากกวาสาหรายขนาดเล็ก และโตชากวาสาหรายขนาดเล็ก
สาหรายขนาดเล็ก (microalgae) คือ จุลินทรีย prokaryotic หรือ eukaryotic ที่สามารถสังเคราะห
แสงได สาหรายขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว และสามารถอาศัยอยูในสภาวะที่ไมเอื้ออํานวย
เนื่องจากสาหรายขนาดเล็กมีเซลลเดียวหรือมีหลายเซลลก็เปนเซลลที่มีโครงสรางไมซับซอน สาหรายขนาดเล็ก
เปนสปชีสเดียวที่สามารถพบไดทั่ว ไปทั้ งในน้ําทะเล และน้ําจืด ซึ่งมีขนาดตั้งแต ไมโครเมตรถึ งหลายร อย
ไมโครเมตร ซึ่งมีการประเมินขนาดของสาหรายขนาดเล็กไวที่ 2×10-5 ถึง 8×10-5 สาหรายขนาดเล็ กเปน
แหลงของสารประกอบทางชีวภาพหลายอยาง เชน โพลิเมอร เปปไทด กรดไขมัน แคโรทีนอยด สารพิษและ
สเตอรอลซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีความสําคัญทางชีวภาพที่ผลิตโดยสาหรายขนาดเล็ก สาหรายขนาดเล็กไมมีลําตน
และรากเหมื อ นพื ช ชั้ น สู ง สาหร า ยขนาดเล็ ก ที่ สํ า คั ญ ในแง ข องความอุ ด มสมบู ร ณ คื อ ไดอะตอม
(Bacillariophyceae) สาหรายสีเขียว (Chlorophyceae) และสาหรายสีทอง (Chrysophyceae) นอกจากนี้
ยังมีไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Cyanophyceae) สาหรายเกลียวทอง (Arthrospira
platensis และ Arthrospira maxima) ที่ เ ป น สาหร า ยขนาดเล็ ก ทั้ ง นี้ สาหร า ยขนาดเล็ ก เป น สาหรายมี
ความสามารถในการผลิตน้ํามันสําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการผลิตสารชีวเคมีของสาหรายแสดงดังภาพ
ที่ 2
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ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตสารชีวเคมีของสาหรายขนาดเล็ก
ขอดีของการใชสาหรายขนาดเล็กในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมีขอดี ดังนี้
(1) สาหรายขนาดเล็กที่อัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว จึงมีความสามารถในการตอบสนองตอความ
ตองการเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่มีที่ดินอยูอยางจํากัด
(2) สาหรายขนาดเล็กมีอัตราการใชน้ํานอยกวาการปลูกพืชทั่วไป
(3) สาหรายขนาดเล็กสามารถทนปริมาณกาซ CO2 ในปริมาณที่สูงได จึงสามารถลดกาซ CO2 ในน้ํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสาหรายจะใช CO2 เพื่อใชในการผลิต Biomass
(4) สาหรายขนาดเล็กเมื่อนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทางชีวภาพ เมื่อเกิดการเผาไหมจะมีปริมาณกาซไนตรัสออกไซดต่ํา
(5) สาหรายขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการใหผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น ๆ สาหราย
ขนาดเล็กสามารนําไปผลิตเปนสารชีวเคมีไดหลายชนิด เชน โปรตีน คารโบไฮเดต และไขมันที่สามารถนํามาใช
ผลิตเปนไบโอดีเซล อื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่งสาหรายขนาดเล็กแตละชนิดมีความสามารถในการผลิตไขมันไดแตกตางกันซึ่งปริมาณไขมันที่ไดจะ
ขึ้นอยูกับชนิด และสายพันธุของสาหรายดวย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณไขมันที่ไดจากสาหรายขนาดเล็กบางชนิด
สาหราย
เปอรเซ็นตไขมันตอน้ําหนักแหง
Botryococcus braunii
Chlorella sp.
Crypthecodinium cohnii
Cylindrotheca sp.
Dunaliella primolecta
Isochrysis sp.
Monallanthus salina
Nannochloris sp.
Nannochloropsis sp.
Neochloris oleoabundans
Nitzschia sp.
Phaeodactylum tricornutum
Schizochytrium sp.

25–75
28–32
20
16–37
23
25–33
20
20–35
31–68
35–54
45–47
20–30
50–77

ที่มา: Chisti (2007)
สําหรับสาหรายขนาดเล็กที่มีความโดดเดนและนิยมนํามาศึกษา คือสาหรายขนาดเล็กสายพันธุ
Chlorella vulgaris (C. vulgaris) เนื่ องจากสาหร ายชนิ ดนี้ สามารถเจริ ญเติ บโตได อย างรวดเร็ ว อั ตราการ
เจริญเติบโตของสาหรายมากกวา 50 เทาเมื่อเทียบกับ หญาสวิตซที่เปนพืชบกที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด สาหราย
C. vulgaris มีปริมาณโปรตีนตอน้ําหนักแหงถึง 55% มีคุณสมบัติเปนสารอาหารสําหรับสรางภูมิคุมกัน และปองกัน
มะเร็ง สามารถชวยปองกับโรคที่เกี่ยวของกับอายุ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันเลือดสูง และโรคต อ
กระจก ช วยลดความเสี่ ยงโรคหลอดเลย และยั งกระตุ นการสั งเคราะห คอลลาเจนสํ าหรั บผิ วในสั ตว ทดลอง
นอกจากนี้สาหราย C. vulgaris ยังมีความสามารถในการสะสมไขมันที่สําคัญเมื่ออยูในสภาวะที่ปริมาณไนโตรเจน
ไมเพียงพอซึ่ งไขมั นที่ ได เหมาะสํ าหรั บนํ าไปผลิ ตเปนเชื้อเพลิ งไบโอดีเซล สาหราย C. vulgaris ถูกคนพบโดย
นั กวิ ทยาศาสตร ชาว Dutch ชื่ อ Matinus Beijerinck ได ค นพบสาหร าย C. vulgaris ในป ค.ศ. 1890 ซึ่ งเป น
สาหรายขนาดเล็กที่มี nucleus ที่ชัดเจน มีการจําแนกประเภทดังนี้
Domain: Eukaryota
Kingdom: Protista
Divison: Chlorophyta
Class:
Trebouxiophyceae
Order: Chlorellales
Family: Chlorellaceae
Genus: Chlorella
Specie: Chlorella vulgaris
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ลักษณะของสาหราย C. vulgaris
สาหราย C. vulgaris มีขนาด 2-10 ไมโครเมตร มีองคประกอบโครงสรางคลายพืช ผนังเซลลของ
สาหรายจะแตกตางกันออกไปตามชวงการเจริญเติบโตของสาหราย ซึ่งในชวงที่สาหรายอยูใน autospore ผนัง
เซลลที่สรางขึ้นมาใหมมีความบอบบางเปนชั้น unilaminar จะมีความหนาเพียง 2 นาโนเมตร ผนังเซลลลูกจะ
คอย ๆ เพิ่มความหนาของผนังเซลลจนถึง 17-21 นาโนเมตรเมื่อแบงตัวเสร็จสมบูรณ ที่ชั้น microfibrillar
เกิดขึ้นแทนชั้นไคโตซานที่ประกอบดวยกลูโคซามีน ความหนาของผนังเซลลไมแนนอน ขึ้นอยูกับความแตกตาง
ของการเจริญเติบโตและสภาพแวดลอม C. vulgaris มี mitochondria ที่มีเยื้อหุม 2 ชั้น โดยเยื่อหุมชั้นนอก
หุมลอมรอบ organelle ซึ่งจะประกอบดวยโปรตีน และ phospholipids ในอัตราสวนที่เทากัน สวนเยื่อหุม
ชั้นในจะประกอบดวยโปรตีนที่มีปริมาณมากกวา phospholipids มากกวา 3 เทา ซึ่งลอมรอบพื้นที่ภายในที่
เรียกวา matrix โดย matrix ประกอบดวย mitochondrial proteins
สาหราย C. vulgaris มี chloroplast 1 อัน มีเยื้อหุม 2 ชั้นประกอบดวย phospholipids โดยเยื่อ
หุมชั้นนอกทําหนาที่ดูดซึมสารและไอออน เยื่อหุมชั้นในทําหนาที่เฉพาะในการขนสงโปรตีน chloroplast มี
เม็ดแปงที่ประกอบดวย amylose และ amylopectin เมื่อสภาวะแวดลอมไมเหมาะตอการเจริญเติบโต ใน
สวน pyrenoid ของ chloroplast จะมี ribulose-1,5-bisphosphatecarbox-ylaseoxygenase (RuBisCO)
ปริมาณมาก ซึ่งทําหนาที่ตรึงกาซ CO2 chloroplast เปนที่เก็บ thylakoids ที่มี chlorophyll เปนสีหลัก และ
มีการสังเคราะหสีอื่น ๆ ดวย เชน lutein
cytoplasm เปนสารที่มีลักษณะคลายเจลซึ่งถูกจํากัดอยูในเยื่อหุมเซลล ซึ่งประกอบไปดวยโปรตีนที่
ละลายน้ําได และแรธาตุ ใน cytoplasm เปนที่อยูของ organelles ที่อยูภายในสาหราย C. vulgaris เชน
mitochondria นิวเคลียสขนาดเล็ก vacuoles single chloroplast และ Golgi body
mitochondria ทุกตัวจะมีสารพันธุกรรมบางชนิด ที่ชวยหายใจ และมีเยื่อหุมดานนอก 2 ชั้น เยื่อหุมดาน
นอกจะลอมรอบ organelle และประกอบดวย โปรตีน และ phospholipids ในอัตราสวนที่เทากัน แตเยื่อหุม
ชั้นในประกอบดวยโปรตีนมากกวา phospholipids ถึงสามเทา เยื่อหุมชั้นในลอมรอบพื้นที่ภายในที่เรียกวา เมทริกซ ซึ่งมีโปรตีนสวนใหญของไมโตคอนเดรีย
สาหราย C. vulgaris มี chloroplast เพียงหนึ่งอัน chloroplast ของ C. vulgaris มีเยื่อหุม 2 ชั้นที่
ประกอบดวย phospholipids เยื่อหุมชั้นนอกสารและไอออนสามารถซึมผานเขาไปได แตเยื่อหุมชั้นในมีฟงกชันที่
เฉพาะเจาะจงในการขนสงโปรตีน เม็ดแปงประกอบดวย amylose และ amylopectin ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได ใน
คลอโรพลาสต เมื่ อสาหร ายอยู ในที่ ที่ ไม เหมาะสมหรื อเอื้ ออํ านวยต อการเจริ ญเติ บโต ในส วน pyrenoid ของ
chloroplast จะมี ribulose-1,5-bisphosphatecarbox-ylaseoxygenase (RuBisCO) ปริ มาณมาก ซึ่ งทํ าหน าที่
ตรึงกาซ CO2 นอกจากนี้ chloroplast ยังทําหนาที่เปนที่เก็บ thylakoids ที่มกี ารสังเคราะห chlorophyll เปน
สีหลัก และเพื่อลดการสังเคราะหสีอื่น ๆ เชน lutein ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แผนผังโครงสรางพื้นฐานของ C. vulgaris แสดงถึงอวัยวะตาง ๆ
การสื บพั นธุ ของสาหร าย C. vulgaris สาหราย C. vulgaris สืบพั นธุ แบบไม อาศั ยเพศโดยการสร าง
autospore ภายในเซลลแม (mother cell) ใน autospore จะมีเซลลลูก (daughter cell) 2 หรือ 4 เซลลตอหนึ่ง
autospore แตสามารถมีเซลลลูกไดถึง 3, 4, 8, 16 หรือ 32 เซลลในหนึ่ง autospore การแบงเซลลมีทั้งหมด 7
ระยะ ไดแก early cell growth phase, late cell growth phase, chloroplast dividing phase, first protoplast
dividing phase, second protoplast dividing phase, autospore maturing phase และ hatching phase
ดังภาพที่ 4 ขนาดของ autospore จะมีขนาด 5-7 ไมโครเมตร

ภาพที่ 4 การแบงเซลลระยะตาง ๆ ของ C. vulgaris
(a) Early cell growth phase
(b) Late cell growth phase
(c) Chloroplast dividing phase
(d) First protoplast dividing phase
(e) Second protoplast dividing phase
(f) Autospore maturing phase และ
(g) Hatching phase เสนสีออนเปนผนังเซลลของเซลลแม และเสนสีเขมเปนผนังเซลลของเซลลลูก
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การแยก การผลิต และการเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็ก
การแยกเชื้อสาหราย การผลิต และการเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญในการ
ผลิตในเชิงพาณิชย การเจริญเติบโตของสาหรายขนาดเล็กขึ้นอยูกับแสง อุณภูมิของน้ํา ความเขมขนของธาตุ
อาหาร ความเค็ม และ pH ซึ่งในการแยกเชื้อมีวิธีการดังนี้
1. การเก็บตัวอยาง
การเก็ บ ตั ว อย า งของสาหร า ยขนาดเล็ก เปน ขั้น ตอนที่ มีความสํา คัญ ในการแยกสาหร ายออกจาก
สิ่งแวดลอมในธรรมชาติ สาหรายขนาดเล็กสามารถพบไดในที่อยูที่แตกตางกัน เชน น้ําแข็ง น้ําพุรอน น้ําจืด
น้ํากรอย แมน้ํา มหาสมุทร เขื่อน น้ําเสีย หิน salinebodies พื้นที่ชายฝงทะเล หรือดินและที่อื่น ๆ อีกมากมาย
เทคนิคการเก็บตัวอยางจะตองดูฤดูที่เก็บตัวอยาง สถานที่ที่เก็บตัวอยาง และการเก็บรักษาตัวอยางซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการรวบรวมเชื้อสาหราย เทคนิคในการเก็บตัวอยางสามารถใช เข็มฉีดยา การขูด การแปรง
petri dish method หรือวิธีการอื่น ๆ ในการเก็บตัวอยาง จะตองทําการบันทึกปจจัยทางชีวภาพตาง ๆ เชน
แสง อุณหภูมิของน้ํา การละลาย O2 และ CO2 ความเขมขนของสารอาหาร pH และความเค็ม นอกจากนี้ยัง
จะต องบั น ทึ กป จ จั ย ทางชี ว ภาพอื่ น ๆ เช น เชื้อโรคและคูแขงในพื้น ที่สุมตัว อยางดว ยซึ่งสามารถทํา ได ใ น
ห องปฏิ บั ติ การ ระบบพิ กัดตํ า แหน งทั่ ว โลกจะตองถูกบันทึกไวสําหรับ การอางอิงและการสุมตัวอยางใหม
สาหรายขนาดเล็กเปนกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่ซับซอนในแหลงที่อยูอาศัยในธรรมชาติ จึงตอง
มีการแยกสายพันธุของสาหรายที่สนใจจากตัวอยางที่เก็บ
2. การ streak plate
การ streak plate เปนเทคนิคทั่วไปสําหรับการแยกเชื้อสาหรายจากสวนผสมของจุลินทรียชนิดอื่น
เพื่อใหไดสาหรายที่บริสุทธิ์เพื่อใชสําหรับการทดสอบหรือการระบุชนิดของเชื้อสาหราย วิธีนี้ตองเตรียมอาหาร
วุนที่ผานการฆาเชื้อแลว และใช loop ที่ผานการฆาเชื้อจุมลงไปที่ของเหลวตัวอยาง หรือเขี่ยบน colony ของ
ตัวอยางบนพื้นผิว ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่มีความประสบความสําเร็จในการแยกเชื้อสาหรายสวนใหญ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับ coccoids, diatoms, soil microalgae, filamentous algae และ cyanobacteria ขนาดเล็ก ซึ่ง
เปนวิธีที่ดีที่สุดในการเพาะเลี้ยงสาหรายใหปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย (axenic cultures) ปริมาณความเขมขน
ของวุนไมมีผลตอการเจริญเติบโต ปริมาณสาหรายที่ใชประมาณ 0.8 ถึง 2% ก็เพียงพอสําหรับการเพาะเลี้ยง
บนพื้นผิวของอาหาร ซึ่งยเปนวิธีการเดียวกับการแยกเชื้อแบคทีเรีย ใช loop ที่มีตัวอยางวนบนอาหารที่เตรียม
ในการวนบนอาหารที่เตรียมมีหลายเทคนิคและหลายรูปแบบ หลังจาก streak ตัวอยางลงบนอาหารวิธีการบม
เชื้อตองปรับใหเหมาะสมกับสภาพสายพันธุของสาหราย สาหรายแตละชนิดจะมีระยะฟกตัวของสาหรายที่
แตกตางกัน ระยะฟกตัว 2-3 วัน สําหรับสาหรายที่ไดจากดินและน้ําจืด และที่ระยะฟกตัวเดือนขึ้นไปสําหรับ
สาหรายจากมหาสมุทร เมื่อไดสาหรายบริสุทธิ์เพียงเซลลเดียวสามารถนําไป streak อาหารวุนใหมหรืออาหาร
ที่เปนของเหลว
3. การทําการเจือจางแบบอนุกรม (Serial Dilution)
การเจือจางแบบอนุกรม เปนวิธีที่ใชกันทั่วไปมากที่สุด และเปนที่ยอมรับในการแยกสาหรายขนาดเล็ก
ออกจากตั ว อย า งที่ เ ก็ บ รวบรวม การเจื อ จางแบบอนุ ก รมคื อ การเจื อ จางอย า งเป น ขั้ น ตอนของสสารใน
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สารละลาย ปจจัยในการเจือจางคงที่ในแตละขั้นตอนสงผลใหเกิดความกาวหนาทางเรขาคณิตของความเขมขน
ของสาหรายในรูปแบบลอการิทึม หลอดทดลอง ขวดรูปชมพู หรือ wells ที่มีอาหารที่ผานการฆาเชื้อแลว
สามารถนํามาใชในการเจือจางได ในการเจือจางเชื้อจะตองทราบจํานวนเชื้อที่จะทําการเจือจาง ซึ่งการเจือจาง
จะตองขึ้นอยูกับที่อยูอาศัย และความจําเพาะของสาหรายที่สนใจ นอกจากนี้อาหารที่ใชในการเจือจางมีผลตอ
สาหรายดวยเชนกัน ความสําเร็จของเทคนิคนี้ขึ้นอยูกับความถูกตองของจํานวนเซลลที่ถายโอนไปยังอาหาร
วิธีนี้มีประโยชนสําหรับการผลิตสาหรายเดี่ยวแตวิธีนี้ไมใชการเพาะเลี้ยงสาหรายใหปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย ดัง
ภาพที่ 5
ตัวอยาง 900 µl

นําตัวอยาง 100 µl ใสลง
ในหลอดที่ 2
อาหารหลอดที่ 2 900
µl

นําหลอดที่ 2 100 µl ใสลง
ในหลอดที่ 3
อาหารหลอดที่ 3 900
µl

ภาพที่ 5 การทําการเจือจางแบบอนุกรม (Serial Dilution)
4. การแยกเซลลเดี่ยว (Single-cell isolation)
การแยกเซลลเดี่ยวเปนเทคนิคที่เลือกตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน โดยใช ไมโครปเปตหรือหลอด
แคพิลลารี ทําการถายเชื้อไปยังหยดน้ําหรืออาหารที่ผานการฆาเชื้อแลว เทคนิคนี้ตองใชความชํานาญและ
ความแม น ยํ า แรงเฉื อนของไมโครป เ ปตหรือหลอดแคพิล ลารีทําใหเซลลสาหรายเกิดการเสีย หายได เชน
Flagellate หยุดการเคลื่อนไหว การหักเหแสงของไดอะตอมเนื่องจากเกิดความเสียหายของ frustules และ
การรั่ ว ไหลของโปรโตพลาสซึ ม ความสํ า เร็จ ของเทคนิคนี้จําเปน ตองมีห ยดน้ําที่มี ความสะอาดปราศจาก
เชื้อจุลินทรียอื่น ๆ โดยเฉพาะตัวอยางทางทะเลเพื่อแยกสาหรายขนาดเล็กออกจากอนุภาคอื่น ๆ
5. การแยกดวยวิธีปนเหวี่ยงตกตะกอน
การปนเหวี่ยงเพื่อใชแรงโนมถวงเพื่อสิ่งมีชีวิตตามขนาดของเซลล เทคนิคนี้ใชการแยกเซลลสงิ่ มีชีวิตที่
ใหญ กว าเซลลส าหรา ย ซึ่ งการใช เ ทคนิ ค density gradient centrifugal จะแยกสาหรายออกเปน แถบสีที่
ตางกัน เทคนิคนี้ใชเพื่อเนนจํานวนเซลลของสาหรายที่ตองการ เมื่อไดเซลลสาหรายที่เขมขน ก็สามารถนําไป
แยกเซลลดวยเทคนิคอื่น ๆ ความเร็ว และระยะเวลาในการปนเหวี่ยงจะขึ้นอยูกับชนิดของสาหราย แตในการ
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ปนเหวี่ยงสามารถทําลายเซลลสาหรายที่บอบบางไดโดยเกิดจากการความเครียดของสาหรายที่เกิดจากการ
เฉือนในระหวางปนตกตะกอน
6. การใชอาหารเสริม
สาหรายขนาดเล็กมีความตองการอาหารที่แตกตางกันตามธรรมชาติของถิ่นที่อยูอาศัยและตามสาย
พันธุของสาหราย ซึ่งสารอาหารที่มีความจําเพาะถูกนํามาใชเพื่อแยกสายพันธุของสาหรายเพื่อใหไดสาหรายที่
ตองการ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสารที่เฉพาะเจาะจงสําหรับสาหรายเชน สารที่สกัดจากดิน การเติมสารอาหาร
เชน ไนเตรต ฟอสเฟต และธาตุโลหะเพิ่มเติม การปรับ pH เปนอีกวิธีการหนึ่งสําหรับเพาะเลี้ยงสาหรายเพื่อให
ปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย การเติมสารอินทรียลงในอาหารเชน สารสกัดจากยีสต สารสกัด casein จากน้ําผลไม
และน้ําผัก เพราะในธรรมชาติที่อยูอาศัยของสาหรายขนาดเล็กมักขาดธาตุอาหารหนึ่งอยางหรือมากกวานั้นซึ่ง
มีผลตอการเจริญเติบโตของสาหราย สารอาหารที่อยูในธรรมชาติจะถูกใชโดยสิ่งมีชีวิตอื่น การเก็บตัวอยาง
สาหรายขนาดเล็กสงผลใหสาหรายขนาดเล็กอาจเกิดการตายเนื่องจากมีการใชสารอาหาร จึงตองมีการเติม
สารอาหารเปนลําดับ ซึ่งเปนวิธีการแยกเชื้อสาหรายแบบเกาจึงตองมีการพัฒนาเทคนิคในการแยกเชื้อใหม
ระบบการเพาะเลี้ยงสาหราย
การเพาะเลี้ยงสาหรายสามารถแบงออกได 2 วีธี คือระบบเปดและระบบปดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ระบบทั่วไปที่ใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย
เพาะเลี้ยงแบบระบบเปด (Open-air system)
การเพาะเลี้ยงสาหรายในระบบเปดเปนเทคนิคที่ใชมาตั้งแตป 1950 การเลี้ยงระบบเปดอาจะแบงได
เปนบอตามธรรมชาติ เชน ทะเลสาบ บึง หรือบอ หรือบอที่ประดิษฐขึ้นเอง เชน Raceway ponds ระบบการ
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เลี้ยงแบบเปดยังแบงออกเปน 5 แบบ คือ Shallow lagoons and ponds, Inclined (Cascade) systems,
Circular central-pivot ponds, Mixed ponds และ Raceway ponds ดังภาพที่ 7 แตระบบที่ใชเพาะเลี้ยง
สาหรายและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ ระบบ Raceway ponds ซึ่งสามารถทําเปนระบบแบบเปดหรือ
ระบบแบบปดได ในระบบ Raceway ponds จะมีใบพายไวสําหรับกวนเพื่อใหเกิดระบบการไหลเวียนของ
สาหรายในการเลี้ยงและเปนการกระจายอาหารรวมถึงสาหรายจะไดรับแสงแดดไดอยางทั่วถึง บอเปดหรือ
Raceway ponds มีความยืดหยุน การออกแบบงาย มีกําลังการผลิตสูง ไมตองดูแลมาก และมีคาบํารุงรักษาที่
ต่ํา ในการเลี้ยงแบบระบบเปดสาหรายจะสัมผัสกับสิ่งแวดลอมโดยตรงเปนระบบที่ใชเลี้ยงเพื่อใชในเชิงพาณิชย
และใช ใ นการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ซึ่ ง ข อ ดี ข องการเพาะเลี้ ย งแบบระบบเป ด คื อ ราคาถู ก สาหร า ยสามารถใช
แสงอาทิตยในการสังเคราะหแสงแทนหลอดไฟ สามารถทําไดในระดับอุตสาหกรรม และงายในการขยายเชื้อ
ขอเสียของระบบ คือ สาหรายจะมีการปนเปอนของจุลินทรียในระบบ เชน แบคทีเรีย phycophases ปรสิต
แพลงกตอนสัตวและการเติบโตของสาหรายชนิดที่ไมตองการ การระเหยของน้ํา การแพรกระจาย CO2 ใน
ระบบต่ํา ใชพื้นที่เยอะ ผลผลิตไดปริมาณนอยกวาทฤษฎี สามารถเลี้ยงสาหรายไดไมกี่สายพันธุ สภาพอากาศมี
ผลกระทบกับระบบ เชน ฝนตก อุณหภูมิและความเขมแสง ซึ่งเปนขอเสียที่สําคัญสําหรับระบบเปด นอกจากนี้
ยังเกิดการแบงชั้นของความรอนภายในบอ กระกระจายสารอาหารไมทั่วถึง รวมถึงการเกิดความเสียหายจาก
ใบพัดที่ใชกวนเกิดการแตก หรือทํางานไดไมเต็มที่เมื่อไฟฟาไมเพียงพอ

a

b

c

d

ภาพที่ 7 การเลี้ยงในระบบเปดเชิงพาณิชย
(a) shallow ponds, (b) sloping shallow cascade system,
(c) paddle wheel driven raceway ponds, (d) lined raceway type pond
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เพาะเลี้ยงแบบระบบปด (close system)
การเพาะเลี้ยงสาหรายดวยระบบปดใน Photobioreactor (PBR) ดังภาพที่ 8 PBR ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
เอาชนะปญหาตาง ๆ ของระบบเปด โดย PBR สรางขึ้นจากแกว Plexiglas หรือ PVC โปรงใสเพื่อใหแสงสอง
ผานจากขางนอกเขามาขางในได และมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนกาซตลอดจนการหมุนเวียนของอาหาร
ขนาดและประเภทของ PRB จะแตกตางกันไปตามประเภทของสายพันธุสาหราย ปริมาณชีวมวลที่ตองการและ
การขยายขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยง ขอดีของการเพาะเลี้ยงดวยระบบปด คือ สามารถเลือกใชประเภท
ของแสง สามารถควบคุมความเขมแสง ระยะเวลาที่ใหแสง อุณหภูมิ การผสมและการแลกเปลี่ยนกาซ CO2
การสูญเสียการระเหยของน้ําไดงาย นอกจากนี้ยังมีแนวโนมในการปนเปอนแบคทีเรีย และการปนเปอนอื่น ๆ
นอยจึงเหมาะที่จะเพาะสาหรายเพียงชนิดเดียว ไดสาหรายที่ไดมีคุณภาพสูง ทําใหไดสาหรายมีคุณภาพ และ
องค ป ระกอบตามที่ ตองการ ลดการใช พื้น ที่ และสามารถเก็บ เกี่ย ว Biomass ไดงาย สามารถปรับ แตงให
เพาะเลี้ยงในรมหรือกลางแจงไดหรือปรับแตงใหเหมาะสมกับสายพันธุได ขอเสียของการเพาะเลี้ยงดวยระบบ
ปด มีตนทุนสูงดานการติดตั้ง คาบํารุงรักษา คาวัสดุเชน ทอเอียง ทอแนวตั้ง อุปกรณใหอากาศตาง ๆ และเมม
เบรน นอกจากนี้ระบบ PBR ยังไมเหมาะสมกับสาหรายบางชนิดเพราะ สาหรายบางชนิดมีความเปราะบาง
หรือบางชนิดมีความเหนียวจึงทําใหไมเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงดวยระบบปด

ภาพที่ 8 การเลี้ยงในระบบปดเชิงพาณิชยใน tubular photobioreactor
การเพาะเลี้ ย งแบบระบบป ด (close system) สามารถแบ ง สภาวะในการเพาะเลี้ ย งสาหร า ย
(Cultivating conditions) ออกเปน 3 สภาวะ คือ
การเพาะเลี้ยงในสภาวะ Autotrophic เปนการเพาะเลี้ยงสาหรายโดยการใหแสง และใชกาซ CO2
โดยสาหรายจะใชกาซ CO2 ในการสราง ATP 77% (Adenosine-5-triphosphate) ที่เหลือเปนการสรางจาก
กระบวนการ oxidative phosphorylation ภายใน mitochondrial
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การเพาะเลี้ ย งในระบบ Heterotrophic เปน การเพาะเลี้ย งสาหรายในที่มืดโดยใช สารประกอบ
อินทรียคารบอน เชน น้ําตาล organic acids glucose acetate และกากน้ําตาล เปนแหลงพลังงาน และเปน
แหลงคารบอนใหกับสาหราย
การเพาะเลี้ยงในระบบ Mixotrophic เปนการเพาะเลี้ยงสาหรายโดยใช สารประกอบอินทรีย และ
คาร บ อน ร ว มกั บ การใชแสง เป น การรวมระบบ Autotrophic กับ Heterotrophic ไวดว ยกัน ซึ่งทําใหได
ปริมาณ biomass และปริมาณไขมันสูง เนื่องจากสาหรายจะสูญเสียการผลิต biomass ในเวลากลางคืนโดย
เกิดจากการหายใจ แตในระบบ Mixotrophic สาหรายจะไดรับสารประกอบอินทรียที่อยูในระบบมาใชในการ
ผลิต biomass ในเวลากลางคืนแทน
สาหรายขนาดเล็กสามารถเพาะเลี้ยงไดทั้งในรม และกลางแจง ในการเพาะเลี้ยงสาหรายในรมสามารถ
ควบคุมพารามิเตอรที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของสาหรายได เชน แสง อุณหภูมิ pH ระดับสารอาหารและ
การปนเปอน ซึ่งในขณะที่การเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กกลางแจงมีความแปรปรวนสูง และยากตอการผลิต
ชีวมวลสาหราย และยังมีการปนเปอนของสัตวที่กินสาหราย ซึ่งปญหาเหลานี้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได เมื่ อ
เพาะเลี้ยงสาหรายในระบบปด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการผลิตสาหรายในระบบปดกับระบบเปด
Parameter
Open system
Environmental impact Land footprint
Water footprint
CO2 losses
Biological issues
Algal species
Contamination
Biomass productivity
Biomass composition
Process issues
Temperature control
Weather dependence
Energy requirement
Process control
Use of wastewater
Reactor cleaning
Costs
Investment costs
Operational costs
Harvesting costs

ที่มา: ดัดแปลงจาก Pires (2015)

Hight
Hight
Hight
Restricted
High risk
Low
Variable
No
Hight
Low
Difficult
Yes
Not required
Low
Low
Low

การเจริญเติบโตของสาหราย
การเจริญเติบโตของสาหรายแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังภาพที่ 9

Close system
Low
Low
Low
Flexible
Low risk
High
Reproducible
Yes
Low
High
Easy
Yes
Required
High
High
High
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ระยะที่ 1 ระยะปรับตัว (Lag Phase)
เปนระยะที่เซลลสาหรายปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม เชน แสง อุณหภูมิ ธาตุอาหาร ระยะ
นี้จะไมเกิดการแบงเซลล ถาเซลลสาหรายไมสามารถปรับตัวไดจะเกิดการตาย การปรับตัวของสาหรายได
ขึ้ น อยู กั บ ความแข็ ง แรง และความสมบู ร ณ ข องอาหารที่ ใ ช เ ลี้ ย ง ถ า มี ค วามเหมาะสมก็ จ ะเข า สู ร ะยะ
exponential phase ไดเร็วยิ่งขึ้น
ระยะที่ 2 ระยะเอกซโพเนนเชียล (Exponential Phase)
ระยะเอกซโพเนนเชียลเปนระยะที่สาหรายเจริญเติบโต และขยายพันธุอยางรวดเร็ว และ
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และสารอาหาร การเจริญเติบโตของระยะนี้จะรวดเร็วในระยะแรกและจะคอย ๆ ชา
ลงตามลําดับ
ระยะที่ 3 ระยะเฉื่อย (Phase of Declining Relative Growth)
ระยะเฉื่อยเปนชวงที่สาหรายเจริญเติบโตที่ชาลงเนื่องจากขาดแคลนอาหาร เพราะมีปริมาณ
ของสาหรายหนาแนนเกินไป คา pH เปลี่ยนแปลง เพราะเกิดการเพิ่มขึ้นของแอมโมเนียอยางมาก หรือแสง
สวางลดลงเนื่องจากการบังกันเองของสาหราย (autoshading)
ระยะที่ 4 ระยะคงที่ (Stationary Phase)
ระยะคงที่เปนระยะที่สารอาหารลดนอยลง และเกิดสารพิษจากกระบวนการเมแทบอลิซึม
หรือการสลายตัวของสาหรายเพิ่มมากขึ้น ทําใหการเจริญเติบโตของสาหรายหยุดนิ่ง
ระยะที่ 5 ระยะตาย (Death Phase)
ระยะตายเป น ระยะที่ ส าหร า ยหยุ ด การเจริ ญ เติ บ โต เนื่ อ งจากสารอาหารหมดลง
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต และเกิดของเสียจํานวนมาก สาหรายก็จะเกิดการตายซึ่งการ
ตายจะเพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ภาพที่ 9 การเจริญเติบโตของสาหราย
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ในการเพาะเลี้ยงสาหรายเพื่อใหไดอัตราการผลิตสาหรายที่สูงจะตองรักษาการเจริญเติบโตในชวง
ระยะเอกซโพเนนเชียล การเพาะเลี้ยงที่ตอเนื่องจะตองมีการเติมอาหารลงใหมใหกับสาหรายอยางตอเนื่องซึ่ง
จะชวยการเจริญเติบโตของสาหรายในชวง ระยะเอกซโพเนนเชียล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความหนาแนน ของ
สาหรายแสดงในสมการสมดุลมวล ไดดังนี้

โดยที่ µ คืออัตราการเจริญเติบโตเฉพาะ X คือ ความเขมขนของเซลล (หรือชีวมวล) F คือ อัตราการ
ไหลของอาหาร และ V คือปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ ที่สภาวะคงตัวอัตราการเจริญเติบโตเฉพาะเทากับอัตรา
การเจือจาง (D)

การเพาะเลี้ยงแบบแบทช ในชวงระยะเอกซโพเนนเชียล อัตราการเพิ่มขึ้นของเซลลตอหนวยเวลาเปน
สัดสวนกับความเขมขนของเซลลในเวลาที่กําหนด

ซึ่งเทียบเทากับ
โดยที่ Xt และ X0 คือความเขมขนของเซลล ณ เวลา t ที่จุดเริ่มตน และ r คือ อัตราการเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ ว ที่ กํา หนดโดยความแตกต า งระหว างอัตราการเจริญ เติบ โตและอัตราการตายพารามิเตอรอื่น ที่จะ
ประเมินการเติบโตของสาหรายขนาดเล็ก คือ เวลาสองเทา (T2) ซึ่งถูกกําหนดโดย
ผลทีไ่ ด คือ จํานวนชีวมวลตอปริมาตร ซึ่งจะแสดงเปนหนวย กรัมตอลิตร (g/L-1) ผลผลิตชีวมวล คือ
ผลผลิตตหนวยของเวลาแสดงเปน กรัมตอลิตรตอชั่วโมง (g/L-1/h-1) หรือ กรัมตอลิตรตอวัน (g/L-1/d-1)
การวัดการเจริญเติบโตของสาหราย
การวั ด การเจริ ญ เติ บ โตของสาหร า ยขนาดเล็กเปน เรื่องที่ย ากเพราะสาหรายมีขนาดเล็ก ซึ่งการวัด
จลนพลศาสตรการเจริญเติบโตของสาหรายขนาดเล็กสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งการเจริญเติบโตของสาหราย
สามารถดูไดจาก จํานวนเซลลของสาหราย สี และปริมาณโปรตีนที่ชวงเวลาที่กําหนด วิธีในการวัดมีความยาก
งายแตกตางกัน บางวิธีก็เปนวิธีวัดที่งาย บางวิธีก็ตองใชเครื่องมือที่ซับซอน ดังนั้นขั้นตอนการเลือกวิธีวัดการ
เจริ ญเติ บ โตของสาหรา ยขนาดเล็กจะขึ้นอยูกับ ขนาดและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ มีอยู ในหองปฏิบัติการ
เทคนิคที่ใชวัดการเจริญเติบโตของสาหรายโดยทั่วไป ไดแก การนับเซลลโดยใชอุปกรณสําหรับนับเซลล การวัด
การกระจายของแสงหรื อ ความขุ น การวั ด น้ํ า หนั ก แห ง การวั ด คลอโรฟ ล ล และการวั ด ด ว ยเครื่ อ ง
flowcytometer
1 การนั บ เซลล (Cell Counting) เปน วิธีการวั ดโดยตรง โดยการนับ เซลลสาหรายผานกลอง
จุลทรรศนโดยใช haemacytometer ดังภาพที่ 10 ซึ่งสามารถนับไดทั้งเซลลสาหรายที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
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และสามารถศึกษารูปรางของเซลลสาหรายได แตหากเซลลสาหรายมีปริมาณมากเกินไปจะตองทําการเจือจาง
กอน จึงทําใหเสียเวลา

0.1 cm

0.1 cm

ความลึก 0.01 cm

A

B

2
C

D

1

ภาพที่ 10 haemacytometer สําหรับนับเซลล
เมื่อทําการนับเซลลเสร็จแลวนําขอมูลที่ไดมาทําการคํานวนเพื่อหาคาจํานวนเซลลเฉลี่ยจากที่นับ
ไดเนื่องจากจํานวนสาหรายแตละชองมีปริมาณไมเทากันมีวิธีการคํานวนดังนี้
1 ชองใหญแตละชองจะมีขนาด = 0.1 x 0.1x 0.01 cm
= 0.0001 cm3 (1 cm3 = 1ml)
หนึ่งชองใหญจะมีปริมาตร =1 x 10-4 cm3 หรือ 1 x 10-4 ml
วิธีการคํานวน
1 ชองใหญเทากับ 1 x 10-4 ml นับได
Y
cell
ดังนั้นในปริมาตร 1 ml จะมี cell
เทากับ Y x 104 cell/ml

Y×1

cell/ml

1×10−4

นําจํานวนเซลลสาหรายชอง A B C และ D คาที่ไดเทากับ

(𝐴𝐴+𝐵𝐵+𝐶𝐶+𝐷𝐷)
4

= คาเฉลี่ยจํานวนเซลลสาหราย

2 การวั ดการกระจายของแสงหรื อ ความขุ น (Optical Density Measurement) เปน วิธีก าร
วิเคราะหความหนาแนนของเซลลสาหรายดวยคาการดูดกลืนแสงจากเครื่อง spectrophotometer ดังภาพที่
9 พบวา สาหรายสีเขียวมีความยาวคลื่นในชวง 400-700 nm ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห แต
ไมสามารถบอกไดวาเซลลไหนมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
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ภาพที่ 11 เครื่อง Spectrophotometer ที่ใชสําหรับวัดการกระจายของแสงหรือความขุน
3 การวัดน้ําหนักแหง (Dry Weight Measurement) เปนวิธีการวัดการเจริญเติบโตของสาหราย
จากน้ําหนักเซลลที่เพิ่มขึ้น โดยการนําสาหรายไปอบใหแหงจนกวาน้ําหนักจะคงที่ และนํามาวิเคราะหน้ําหนัก
ของเซลลสาหรายที่เพิ่มขึ้น นําผลที่ไดมา plot กราฟ รายงานผลเปนน้ําหนักแหงตอปริมาตร
4 การวัดคลอโรฟลล (Chlorophyll Determination) สาหรายประกอบไปดวยคลอโรฟลลเ อ
และบี การวัดคลอโรฟลลทําไดโดยการสกั ดคลอโรฟลล จากสาหราย โดยการใช acetone, ethanol หรือ
diethylether เปนตัวสกัด บางครั้งอาจมีการใชความรอนเขามาเปนตัวชวยในการสกัดให ไดผลดี ขึ้น และ
วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลดวยเครื่อง spectrophotometer ดังภาพที่ 11 สารที่ใชในการสกัดคลอโรฟลล
จะมีคาการดูดกลื่นแสงที่แตกตางกัน สูตรที่ใชในการคํานวนคลอโรฟลล และคาการดูดกลืนแสงของ acetone,
ethanol และ diethylether แสดงดังในตารางที่ 3 Becker (1994) รายงานวาการวิเคราะหคาคลอโรฟลลเปน
วิธีที่ดีกวาการวัดการเจริญเติบโตของสาหรายดวยน้ําหนักแหง เพราะการวัดการเจริญเติบโตของสาหรายดวย
น้ําหนักแหงอาจจะมีน้ําหนักแหงของ bacteria และ zooplankton รวมอยูดวย
ตารางที่ 3 สูตรที่ใชในการคํานวนคลอโรฟลล และคาการดูดกลืนแสงของ acetone, ethanol และ
diethylether
สารที่ใชสกัด
คลอโรฟลล
สูตรคํานวน (mg/L)
Chlorophyll a
(12.7×A663) - (2.69×A645)
Chlorrophyll b
(22.9×A645) - (4.64×A663)
acetone
Chlorophyll a+b
(8.02×A663) + (20.2×A645)
Chlorophyll a
(16.5×A665) - (8.3×A650)
Chlorrophyll b
(33.8×A650) - (2.69×A665)
90% ethanol
Chlorophyll a+b
(4.0×A665) + (25.5×A650)
Chlorophyll a
(9.92×A660) - (0.77×A642.5)
Chlorrophyll b
(17.6×A642.5) - (2.18×A660)
diethylether
Chlorophyll a+b
(7.12×A660) + (16.8×A642.5)
หมายเหตุ: A คือ คา absorbance ที่ความยาวคลื่นที่กําหนด
ที่มา: Becker (1994)
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5. การวัดดวยเครื่อง flowcytometer เปนวิธการวัดที่ใชวัดการเรืองแสงและการกระเจิงของแสงที่
เกิดจากเซลลสาหรายขนาดเล็ก ซึ่งเปนเทคนิคขั้นสูงและยังชวยลดขอผิดพลาดในการนับเซลลที่ผานอุปกรณ
นับเซลล แตวิธีนี้มีขอเสียคือเปนวิธีที่มีราคาแพงและเครื่องมือมีความซับซอน
การเก็บเกี่ยวสาหราย
การเก็บเกี่ยวสาหราย คือ การกําจัดสาหรายออกจากอาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยง ในการแยกสาหราย
สามารถใชวิธีเดียวหรือหลายวิธีรวมกันได เชน การใชสารเคมีในการแยก การแยกดวยวิธีทางกายภาพ หรือ
การแยกดวยดวยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งการแยกสาหรายออกจากอาหารจะแบงออกกวาง ๆ เปน 2 ประเภท คือ
วิธีการแยกสาหรายออกจากอาหารดวยวิธีตกตะกอนหรือการลอยตัว (การลอยตัว การตกตะกอน และการปน
เหวี่ยง) กับวิธีการใชการกรอง ในปริมาณของเหลว 1 ลิตรจะมีสาหรายอยูประมาณ 0.5 กรัม หรือประมาณ
0.005% อีกทั้งสาหรายเจริญเติบโตในน้ําปริมาณมาก และมีความถวงจําเพาะใกลเคียงกับน้ํา นอกจากนั้น
พื้นผิวเมมเบรนของสาหรายเปนประจุลบ จึงทําใหเกิดการกระจายตัวของสาหรายในน้ํา ซึง่ ในกระบวนการเก็บ
เกี่ยวสาหรายในเชิงพาณิชยจึงมีความสําคัญมากเนื่องจาก เนื่องจากการแยกสาหรายมีตนทุนสูงถึง 20-30%
ของกระบวนการผลิตสาหรายทั้งหมด การเลือกวิธีการเก็บเกี่ยวสาหรายจึงขึ้นอยูกับลักษณะของสาหราย และ
มูลคาของผลิตภัณฑชีวมวลที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ในการเก็บเกี่ยวสาหรายมีวิธีการ ดังนี้
การเก็บเกี่ยวสาหรายดวยกระบวนการ Flocculation
เปนการทําใหเซลลสาหรายเกิดการจับตัวเปนกอน ซึ่งเซลลที่จับตัวเปนกอนจะเรียกวา floc floc ที่
เกิดขึ้นจะสามารถแยกไดงายดวยวิธีการตกตะกอนหรือการกรองไดงายกวาการแยกเซลลสาหรายโดยตรง ซึ่ง
การรวมตั ว ของเซลล เ กิ ด ขึ้ น จากประจุ ล บที่ อ ยู บ นพื้ น ผิ ว เซลล ส าหร า ย เนื่ อ งจากพื้ น ผิ ว เซลล ส าหร า ยมี
องคประกอบในกลุมของกรดคารบอกซิลิกเพราะ pKa ของกรดคารบอกซิลิกอยูที่ประมาณ 4-5 พื้นผิวของ
เซลลสาหรายจึงมีประจุลบเมื่อคา pH ลดลงถึงประมาณ 4–5 ประจุลบที่ผิวสัมผัสจะดึงดูดประจุบวกของ
สารละลายที่เติมลงไปในอาหารและเกิดการกอตัวของเมฆประจุไอออนรอบ ๆ เซลล การกอตัวของเมฆประจุ
ไอออนรอบ ๆ เซลลเหลานี้ทําใหแรงผลักไฟฟาสถิตระหวางเซลลหายไปจึงเกิดการตกตะกอนเกิดขึ้น ซึ่งเกิด
จากการลบหรือการเอาชนะแรงผลักดันระหวางเซลลสาหราย เมื่อเติมสารที่เคมีที่ทําใหเกิดประจุลบบนผิว
เซลลจะชวยเปนการสรางสะพานในการเชื่อมตอระหวางเซลล เมื่อแรงขับไฟฟาสถิตระหวางอนุภาคไดรับการ
ชดเชยและเซลลสามารถเขาหากันพวกมันจะถูกดึงดูดและรวมกันโดยแรง Van der Waals ดังภาพที่ 10 การ
ตกตะกอนเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการแยกสาหราย ขอเสียของการตกตะกอนคือ จะตองมีการ
เติมสารเคมี ในการเก็บเกี่ยวสาหรายขนาดเล็กดวยวิธีนี้ สารเคมีจะปนเปอนอยูในชีวมวลที่ถูกเก็บเกี่ยว ดังนั้น
ความเปนพิษที่อาจเกิดขึ้นของสารเคมีที่ใชในการจับตะกอนจึงมีความสําคัญในการเก็บเกี่ยวสาหรายมากกวา
ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ คาใชจายในการเก็บเกี่ยวดวยวิธีนี้จะขึ้นอยูกับปริมาณสาหราย ไมไดขึ้นอยูกับปริมาณ
อาหารที่ใชเพาะเลี้ยง ในการตกตะกอนสาหรายสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้
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ภาพที่ 12 กลไกการตกตะกอนขั้นพื้นฐาน
การใชเกลือของโลหะ (Metal salts) ในการตกตะกอน
การตกตะกอนด ว ยเกลื อ ของโลหะ เชน อลูมิเนีย มซัล เฟตหรือเฟอริ ก คลอไรด มีการใชกัน อย า ง
แพร ห ลายในการตกตะกอนในอุ ตสาหกรรมที่ แตกต างกัน เมื่อละลายน้ําเหล็กหรืออลูมิเนีย มไอออน จะ
ไฮโดรไลซกอใหเกิดไฮดรอกไซดที่มีประจุบวกจะทําใหเกิดการตกตะกอน เมื่อใชไฮดรอกไซดโลหะปริมาณสูง
ไฮดรอกไซดโลหะจะกอตัวเปนตะกอนและจับกับอนุภาคในของเหลวซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการตกตะกอน แต
การใชเกลือโลหะมีขอเสียคือ ชีวมวลที่ไดมาจะมีการปนเปอนสูงของโลหะที่ใชในการตกตะกอน และยังมีการ
ตกคางของโลหะในอาหารซึ่งจะรบกวนการนําอาหารกลับมาใชซ้ํา นอกจากนี้ในการตกตะกอนดวยวิธีนี้จะตอง
ใชปริมาณของโลหะสูง และยังตอมีการปรับ pH เพื่อใหกระบวนการตกตะกอนสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ซึ่ง
ทําใหเกิดคาใชจาย ซึ่งเกลือของโลหะมีประโยชนในดานการใชศึกษาเพื่อใหเขาใจกระบวนการตกตะกอนใน
สาหราย ในการตกตะกอนยังมีอีก 2 วิธีที่ทําหนาที่คลายกับการตกตะกอนดวยเกลือของโลหะ และมีขอเสีย
นอยกวาคือ การตกตะกอนแบบ Autoflocculation และ Electroflocculation ดังภาพที่ 12
การตกตะกอนแบบ Autoflocculation
การตกตะกอนแบบ Autoflocculation เปนการตกตะกอนโดยธรรมชาติของสาหรายเมื่อ pH ของ
อาหารเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการตกตะกอนแบบ Autoflocculation มักจะเขาใจผิดวาเกิดขึ้นจากสาหรายที่ pH เพิ่ม
สูงขึ้น แตการตกตะกอน แบบ Autoflocculation เกิดจากการตกตะกอนของสารเคมีที่ขึ้นกับ pH ในระบบ
การเพาะเลี้ยงสาหรายคา pH มักจะเพิ่มขึ้นมากกวา 8-9 เปนผลมาจากการสังเคราะหแสงและการขาดกาซ
Co2 ที่ระดับอัลคาไลน pH ดังกลาว Ca สามารถตกตะกอนเปนแคลเซียมฟอสเฟตหรือแคลเซียมคารบอเนต
และ Mg สามารถตกตะกอนเปนแมกนีเซียมไฮดรอกไซดหรือ brucite กลไกนี้ไมเพียงแตขึ้นอยูกับคา pH แต
ยังขึ้นอยูกับความเขมขนของแคลเซียมแมกนีเซียมและไอออนอื่น ๆ ในสารละลาย ในบางกรณีการตกตะกอน
สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากการการสังเคราะหแสงที่ชักนําใหคา pH เพิ่มสูงขึ้น หรือมีการเพิ่มคา
pH เพื่อใหเกิดการตกตะกอน การตกตะกอนเหลานี้สามารถพาประจุบวกและทําใหเกิดตะกอนโดยการทําให
พื้นผิวเซลลมีประจุที่เปนกลาง การตกตะกอนของแคลเซียมหรือแมกนีเซียมเหลานี้ไมเปนพิษเหมือนโลหะและ
ทําใหเกิดปญหาการปนเปอนของชีวมวลนอยลง นอกจากนี้ยังสามารถนําออกจากชีวมวลดวยการใชกรดออน
ดังภาพที่ 13
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การตกตะกอนแบบ Biopolymer flocculants
การตกตะกอนแบบ Biopolymer flocculants ตองใชพอลิเมอรที่เปนกลุมที่มีประจุ พอลิเมอรที่ใช
สามารถทําใหเกิดการตกตะกอนโดยการทําใหประจุของพื้นผิวเปนกลางหรือทําใหเกิดสะพานระหวางอนุภาค
แตละอัน กลุมพอลิเมอรนี้ควรเปนกลุมที่เปนประจุบวกเพื่อจับกับสาหรายที่เปนประจุลบ ตัวทําตกตะกอนทาง
ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเก็บเกี่ยวสาหรายคือ ไคโตซานที่เตรียมดวยวิธี deacetylation ของไคติน
แตไคโตซานมีราคาคอนขางสูงเนื่องจากมีการใชงานในทางการแพทย จึงมีการใชแปงที่เปนประจุบวก หรือ
tanfloc ซึ่งแปงแปงและแทนนินจะทําหนาที่กับแอมโมเนียมกลุม Quaternary Ammonium ปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอประสิทธิภาพของพอลิเมอรที่ใชในการตกตะกอนคือ น้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร จํานวนกลุมการ
ทํางาน (ความหนาแนนประจุ) และกลุมของฟงชั่นของประจุ ขอเสียของการใชสารตกตะกอนพอลิเมอรคือ สาร
มักจะทํางานไดไมดีเมื่อใชสําหรับการเก็บเกี่ยวสาหรายทะเล เพราะอาหารที่ทําจากน้ําทะเลมีความแข็งแรง
ของอิออนสูงจึงทําใหก็การมวนตัวของพอลิเมอรทําใหขนาดที่มีประสิทธิภาพลดลงดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 การตกตะกอนทางเคมีของสาหรายโดยใชประจุบวก
การตกตะกอนแบบ Electrocoagulation
การตกตะกอนแบบ Electrocoagulation (EC) เปนวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ชวยลดตนทุน
ในการเก็บเกี่ยวเนื่องจากเปนการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่ทําใหเกิดตะกอน ซึ่งการตกตะกอนแบบ EC ใช
ปริ ม าณไฟฟ า เพี ย งเล็ ก น อ ยช รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก กระบวนการตกตะกอนแบบ EC จะใช
กระแสไฟฟาผานอิเล็กโทรดแบบรีแอกทีฟสองตัว (เชนอลูมิเนียมหรืออิเล็กโทรดเหล็ก) หรือผานอิเล็กโทรด
แบบไม เ กิ ด การเผาไหม ใ ส ใ นอาหารที่ เ พาะเลี้ ย งสาหร า ย ขั้ ว บวกอิ เ ล็ ก โทรดต อ งมี ค วามทนต อ การเกิ ด
ออกซิเดชันของอิเล็กโทรไลติกซึ่งทําใหเกิดไอออนของโลหะที่จะทําหนาที่เปนสารตกตะกอนสําหรับการกอตัว
ของ flocs ของสาหราย และจะเกิดการสราง microbubbles ของออกซิเจนและไฮโดรเจนเนื่องจากการเกิด
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ออกซิเดชันและรีดักชัน กระบวนการทั้งสองจะชวยใหเกิดการรวมตัวของเซลลและสามารถแยกสาหรายไดงาย
ขึ้นเนื่องจากเกิ ดการลอยตัวไปดานบนของอาหาร หลังจากระยะเวลาหนึ่ง สาหรายก็จะตกลงไปดานล าง
เนื่องจากน้ําหนักของสาหรายที่รวมตัวกัน อยางไรก็ตามอลูมิเนียมและเหล็กสามารถสรางผลกระทบที่เปนพิษ
ตอชีวมวลไดจึงขึ้นอยูกับความหนาแนนในและเวลาในการใชงาน ขอเสียของกระบวนการตกตะกอนแบบ EC
คือ การลดลงของอิเล็กโทรดทําให เกิ ดค าใชจายในการเก็บเกี่ยว และยังสงผลตอคุณภาพของชีวมวลที่นํ า
กลับมาใชใหม ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 การตกตะกอนแบบ Electrocoagulation ของสาหราย
การตกตะกอนแบบ Bioflocculation
การตกตะกอนแบบ Bioflocculation เปนปรากฏการณที่สาหรายจับตัวเปนกอนเองตามธรรมชาติ
หรือเกิดจากการตกตะกอนของจุลินทรียอื่น ๆ สาหรายบางชนิดมีแนวโนมที่จะตกตะกอนตามธรรมชาติเชน
Ettlia texensis หรือ Pediastrum ขยายพันธุ ซึ่งปรากฏการณนี้ยังไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน การผสม
สาหร า ย bioflocculating กั บ สาหร า ย nonflocculating สามารถใช ใ นการเก็ บ เกี่ ย วสาหร า ยได
bioflocculating สามารถเกิดขึ้นไดโดยการผสมจุลินทรียชนิดอื่น แบคทีเรียบางชนิดผลิตโพลีเมอรเซลลพิเศษ
ที่สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการตกตะกอนของสาหรายขนาดเล็ก ซึ่งเชื้อราที่เปนเสนใยเหมือนจะมีประสิทธิภาพ
ใหเกิดการชักนําใหสาหรายตกตะกอนมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในบอ high-rate algal บอ high-rate algal
มีความซับซอนของสาหรายและแบคทีเรียและการมีปฏิสัมพันธระหวางสปชีสของสาหรายหรือระหวางสาหราย
และแบคทีเรียจึงทําใหเกิดการสะสมทางชีวภาพถึงแมวากลไกจะไมเขาใจอยางชัดเจน การตกตะกอนแบบ
bioflocculation จึงเปนวิธีการที่มีแนวโนมการตกตะกอนที่เรียบงายในระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชแบคทีเรีย
รวมกับสาหราย ดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 15 การตกตะกอนแบบ Bioflocculation ของสาหราย
การเก็บเกี่ยวสาหรายดวยแรงโนมถวง (Gravity-based)
การเก็บเกี่ยวสาหรายดวยกระบวนการ Gravity settling
การเก็บเกี่ยวสาหรายดวยกระบวนการ gravity settling ถือเปนตัวเลือกที่นาสนใจ เพราะมีการใช
พลังงานเพียงเล็กนอย การตกตะกอนสามารถทําไดในถังตกตะกอนแบบงาย ๆ แตสิ่งเหลานี้มักจะมีการใชพื้นที่
คอนขางใหญ ดังภาพที่ 16 การสรางพื้นที่ที่มีความเอียงหรือมีตัวคั่นที่เปนระบบ lamella ที่ประกอบดวยชุด
ของแผนซอนกันจะเปนการเพิ่มมีประสิทธิภาพสําหรับการตกตะกอนและเปนการลดการใชพื้นที่ ดังภาพที่ 17
การตกตะกอนดวยแรงโนมถวงเปนกระบวนการที่คอนขางชาและอาจสงผลใหเกิดการเสื่อมสภาพของคุณภาพ
ชีวมวลในระหวางการเก็บเกี่ยว การตกตะกอนดวยแรงโนมถวงตองใชปริมาณสารที่มาชวยละลายในปริมาณ
มากจึงควรใชในขั้นตอนการเริ่มตนในการรวมของชีวมวลกอนทําการแยกน้ําโดยใชเทคโนโลยีอื่น ๆ เชน การ
ปนแยกหรือการกรอง การตกตะกอนดวยแรงโนมถวงอัตราการตกตะกอนเปนพารามิเตอรที่สําคัญในการเก็บ
เกี่ยวสาหราย ตามกฎของ Stokes ไดบอกไววาอัตราการตกตะกอนจะเพิ่มขึ้นตามกําลังสองตอขนาดเซลล
สาหราย และความหนาแนน ซึ่งสาหรายขนาดเล็กจะมีอัตราการตกตะกอนอยูที่ประมาณ 1 เซนติเมตรตอ 1
ชั่วโมง การทําใหสาหรายเกิดการตกตะกอนแบบ flocculation จะชวยใหการตกตะกอนดวยแรงโนมถวงเร็ว
ขึ้น อัตราการตกตะกอนที่สูงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีขั้น ตอนการเก็บเกี่ยวที่รวดเร็วและเพื่ อหลีกเลี่ย งการ
เสื่อมสภาพของชีวมวล

23

ภาพที่ 16 บอตกตะกอนทั่วไป

ภาพที่ 17 บอตกตะกอนแบบ lamella separator
การเก็บเกี่ยวสาหรายดวยกระบวนการปนเหวี่ยง (Centrifugation)
การเก็ บ เกี่ ย วสาหร า ยด ว ยกระบวนการป น เหวี่ย ง เปน วิธีที่ใชกัน อยางแพรห ลายในโรงงานผลิ ต
สาหรายที่มีมูลคาสูง การเก็บเกี่ยวโดยการปนเหวี่ยงมีขอดีหลายประการ เชน ไมจําเปนตองติมสารเคมีใน
ระหวางกระบวนการ ไดปริมาณชีวมวลที่แหงภายในขั้นตอนเดียวเปนการประหยัดขึ้นตอน เพื่อลดการเสื่อม
คุณภาพของสารในชีวมวล แตขอเสียของการปนเหวี่ยงคือ มีตนทุนสูง เครื่องปนเหวี่ยงขนาดใหญมีราคาสูงและ
เครื่องปนเหวี่ยงนั้นใชพลังงานสูง
การเก็บเกี่ยวสาหรายดวยกระบวนการลอยตัว (Flotation)
การเก็บเกี่ยวสาหรายดวยกระบวนการลอยตัว จะใชการลอยตัวของฟองอากาศขนาดเล็กเปนตัวชวย
ใหสาหรายลอยอยูบนพื้นผิวของน้ํา ในการลอยตัวของอากาศในสารละลาย ฟองอากาศจะเกิดขึ้นจากการผสม
น้ําที่มีอากาศอิ่มตัวเขากับอาหารดังภาพที่ 18 จะใชกระบวนการไหลกลับของน้ําที่ไมมีอากาศไปผสมกับอากาศ
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ภายใตแรงดันสูง ในการลอยตัวของอากาศฟองอากาศเกิดขึ้นจากการปลอยอากาศแรงดันผานหัวฉีดหรือผาน
ตัวกลางที่มีรูพรุน การลอยของอากาศที่ละลายในน้ํามีแนวโนมที่จะทํางานไดดีกวาการลอยของอากาศที่กระจัด
ไมผานการละลายเพราะฟองอากาศที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กกวา แตตองใชพลังงานสูงขึ้นดวย การลอยตัวมักใชคู
กับ การตกตะกอนแบบ flocculation การใชการลอยเพื่อจับกลุมตะกอนที่ลอยอยูมีขอดีกวาการตกตะกอน
ดวยแรงโนมถวง ยิ่งกวานั้นการลอยอยูในน้ําเปนวิธีการแยกที่เร็วกวาการตกตะกอนดวยแรงโนมถวง ดังนั้นจึง
สามารดชวยลดความเสี่ยงของการเสื่อมคุณภาพของชีวมวลสาหรายในระหวางเก็บเกี่ยว

ภาพที่ 18 การเก็บเกี่ยวสาหรายดวยกระบวนการลอยตัว (Flotation)
การเก็บเกี่ยวสาหรายดวยการกรอง Filtration-based
การกรอง หมายถึง กระบวนการทางกลหรือทางกายภาพในการยกของแข็งออกจากน้ําหรือกาซ โดย
ผานตัวกรองที่สามารถซึมผานได เชน like screens ผากรอง และ permeable membranes ในขั้นตอนการ
กรองจะใชแรงดันจากการสรางสูญญากาศ ความดันหรือแรงโนมถวง อุปกรณสําหรับการกรองมีหลายชนิด
เชน ใชแรงดัน ใชสูญญากาศ ตัวกรองที่เปนตลับ และตัวกรองที่ใหน้ําไหลผาน นอกจากนี้ยังมีการกรองวิธีอ่ืน
ๆ เชน การกรองเมมเบรนที่จมอยูใตน้ํา การกรองแบบจานหมุน การกรองแบบการสั่นสะเทือน หรือการหมุน
membranes และการกรองแบบออสโมซิส ซึ่งตัวกรองสามารถเปลี่ยนไดตามลั กษณะของแข็งที่กรอง ซึ่ง
ของเหลวจะไหลผานแผนกรอง โดยที่ของแข็งจะถูกเก็บไวบนแผนกรอง ขนาดรูของแผนกรองขึ้นกับ ขนาด
อนุ ภ าคหรื อน้ํ า หนักโมเลกุ ล ขนาดรู ของตั ว หกรองจะแบงออกเปน แผน กรองสําหรับ ขนาดใหญ (ขนาดรู
มากกวา 10 ไมโครเมตร) แผนกรองสําหรับขนาดเล็ก (ขนาดรู 0.1 ถึง 10 ไมโครเมตร) และกรองแบบพิเศษ
(ขนาดรู 0.001 ถึง 0.10 ไมโครเมตร) การกรองเปนการเก็บเกี่ยวสาหรายที่มีประสิทธิภาพในการฟนฟูสาหราย
การกรองสามารถแยกสาหรายสายพันธุที่มีความไวตอแรงเฉือน นอกจากนี้การกรองยังชวยการหลีกเลี่ยงการ
ปนเปอนของชีวมวล และยังสามารถนําแผนกรองกลับมาใชใหมได ในขั้นตอนการกรองพบปญหาคือ แผนที่ใช
กรองสามารถอุดตันได จึงทําใหเกิดตนทุนในกระบวนการทําความสะอาดสําหรับเมมเบรน และยังมีตนทุน
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สําหรับเมมเบรนและปม สําหรับการเก็บเกี่ยวสาหรายการกรองสามารถนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ รวมถึง
การเก็บเกี่ยวสาหราย การ dewatering และการ recirculation น้ํา
การแปรรูปสาหราย
การอบแหงเปนการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนสุดทาย และเปนสิ่งจําเปนเพื่อลดความชื้นใหลดลงกวา 12%
เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของของเหลวสําหรับกระบวนการดาวนสตรีมเพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต การแปร
รูปสามารถทําไดโดยใชเครื่องเปา (การอบแหงแบบสเปรย การทําแหงแบบเยือกแข็งแบบแหง และการทําแหง
แบบฟลูอิไดซเบด) หรือการตากแหง ในการตากดวยแสงแดดจะชวยลดตนทุนและพลังงานในการผลิต วิธีนี้
อาจไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากปริมาณน้ําในชีวมวลที่สูง การอบแหงแบบสเปรยเปนวิธีที่ใชกันมากที่สุด การ
อบแหงแบบสเปรยมีความรวดเร็วและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามการอบแหงแบบสเปรยเปนไป
ไมไดทางเศรษฐกิจสําหรับผลิตภัณฑที่มีมูลคาต่ําเชน นําไปทําเชื้อเพลิงชีวภาพ
การประยุกตใชสาหราย
สาหรายสามารถสังเคราะหผลิตภัณฑไดหลายชนิด ผลิตภัณฑจากสาหรายสามารถนําไปใชสําหรับเปน
อาหารมนุษย สําหรับเปนอาหารสัตว ผลิตสารเคมีอินทรียสําหรับยา ทําสี ใชในการบําบัดสิ่งแวดลอม ใชงาน
ดานอุตสาหกรรมและพลังงานอื่น ๆ เชน biobutanol อะซิโตน ไบโอดีเซล เอทานอลและไบโอมีเทน สาหราย
ชนิดตาง ๆ มีปริมาณโปรตีนและปริมาณคารโบไฮเดรตสูงถึง 50% และมีปริมาณไขมันถึง 40% ของน้ําหนัก
แหง ปจจัยทั้งหมดเหลานี้ทําใหสาหรายขนาดเล็กเปนแหลงที่มีศักยภาพสําหรับ การผลิตน้ํ ามัน ไบโอดี เ ซล
ประโยชนของสาหรายมีดังตอไปนี้
ประโยชนของสาหรายสําหรับอาหารสัตว
อาหารสัตวเปนหนึ่งผลิตภัณฑที่ไดประโยชนจากสาหราย สาหรายใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาหราย
สามารถนํามาเปนอาหาร และอาหารเสริมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชยได เชน การนําสาหรายไปเลี้ยง
ตัวออน และตัววัยเจริญพันธุของหอย ตัวออนกุง และปลา ทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็ม ที่เพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย
สาหรายยังสามารถนํามาใชในการเพาะเลี้ยงแพลงกตอนสัตว เชน rotifer ไรน้ํา copepod ที่ใชเปนอาหารสด
ในการเลี้ยงกุง และปลา นอกจากนี้ยังมีการใชสาหรายในการเพาะเลี้ยงสัตวปกตารางที่ 4
ประโยชนสําหรับมนุษย
สาหรายมีปริมาณโปรตีนมากกวาผักแตมีปริมาณโปรตีนนอยกวาผลิตภัณฑที่ไดจากสัตว นอกจากนี้
สารที่ไดจากการสกัดสาหราย เชน เม็ดสี สารตานอนุมูลอิสระ เบตาแคโรทีน พอลิแซ็กคาไรด ไตรกลีเซอไรด
กรดไขมัน วิตามิน และ biomass สามารถแปรรูปเปนสินคาตาง ๆ เชน เครื่องสําอาง อาหารเสริม และยา
สาหรายยังสามารถผลิตวุน คารราจินิน และอัลจิเนต ในอุตสาหกรรมที่ตองการสารที่ทําใหเกิดการเหนียวตัว
เชน ลูกกวาด โลชั่นตาง ๆ หรือ ใชทําเปนไหมละลายในทางการแพทยสารที่สกัดไดจากสาหรายเพื่อทางการคา
มีหลายชนิดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑที่ไดจากสาหราย
ผลิตภัณฑ
สายพันธุสาหราย

ผูผลิต

β-Carotene

Dunaliella

AquaCarotene (Washington, USA)
Cognis Nutrition & Health (Australia)
Cyanotech (Hawaii, USA)
Nikken Sohonsha Corporation (Japan)
Tianjin Lantai Biotechnology (China)
Parry Pharmaceuticals (India)

Astaxanthin

Haematococcus

AlgaTechnologies (Israel)
Bioreal (Hawaii, USA)
Cyanotech (Hawaii, USA)
Mera Pharmaceuticals (Hawaii, USA)
Parry Pharmaceuticals (India)

อาหารสัตวน้ํา

Tetraselmis
Nannochloropsis
Isochrysis
Nitzschia

Aquatic Eco-Systems (Florida, USA)
BlueBiotech International GmbH (Germany)
Coastal BioMarine (Connecticut, USA)
Reed Mariculture (California, USA)

กรดไขมันไมอมิ่ ตัว
เชิงซอน
(Polyunsaturated
fatty acids)
โปรตีน

Crypthecodinium
Schizochytrium

BlueBiotech International GmbH (Germany)
Spectra Stable Isotopes (Maryland, USA)
Martek Biosciences (Maryland, USA)

Chlamydomonas

Rincon Pharmaceuticals (California, USA)

Botryococcus
Chlamydomonas
Chlorella
Dunaliella
Neochloris

Cellana (Hawaii, USA)
GreenFuel Technologies (Massachusetts, USA)
LiveFuels, Inc. (California, USA)
PetroAlgae (Florida, USA)
Sapphire Energy (California, USA)
Solazyme, Inc. (California, USA)
Solix Biofuels (Colorado, USA)

พลังงานชีวภาพ
(Biofuels)

ที่มา: Rosenberg et al. (2008)

ใชผลิตไบโอดีเซล
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การใชสาหรายขนาดเล็กมีประสิทธิภาพที่จะนํามาผลิตไบโอดีเซลเนื่องจากมีความตองการใชพื้นที่นอย
เมื่อเทียบกับการปลูกพืชบกชนิดอื่น ๆ ปริมาณพื้นที่ที่ใชในการเพาะเลี้ยงสาหรายกับพืชบกแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปริมาณไขมันและพื้นที่ในการปลูกหรือเลี้ยง
ชนิดพืช
ปริมาณไขมัน
พื้นที่ที่ตองการ
(L/ha)
(M ha)
ขาวโพด
172
1,540
ถั่วเหลือง
446
594
คาโนลา
1,190
223
สบูดํา
1,892
140
มะพราว
2,689
99
น้ํามันปาลม
5,950
45
ก
น้ํามันจากสาหราย
136,900
2
ข
น้ํามันจากสาหราย
58,700
4.5
ก
หมายเหตุ:
น้ํามัน 70% ใน mg/L ของน้ําหนักเปยก
ข น้ํามัน 30% ใน mg/L ของน้ําหนักเปยก
ที่มา: Chisti (2007)

เปอรเซ็นตพื้นที่ที่ปลูก
หรือเลี้ยง
846
326
122
77
54
24
1.1
2.5

องคประกอบของกรดไขมันขึ้นอยูกับสายพันธุของสาหราย ทั่วไปไขมันที่ไดจากสาหรายจะแบงไดเปน
ไขมันที่เปนกลาง เชน triglycerides, cholesterol และไขมันชนิดที่มีขั้ว เชน phospholipids, galactolipids
และ triglycerides เปนตัวหลักในการผลิตไบโอดีเซล
การสังเคราะห triglycerides ในสาหรายประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้
(1) การกอตัวของ acetyl coenzyme A (acetyl coA) ใน cytoplasm
(2) การยืดและเกิดพันธะคูสายคารบอนของกรดไขมัน
(3) การสังเคราะห triglycerides ในสาหราย
องค ป ระกอบของไขมั น ที่ ไ ด มี ผ ลต อ องค ป ระกอบของน้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลที่ ผ ลิ ต ได โดยไขมั น จะ
ประกอบดวยกรดไขมันอิ่มตัวและไมอิ่มตัวที่มีคารบอนอะตอมตั้งแต 12-22 ตัว ไขมันจากสาหรายสวนใหญมี
ความเป น กลาง โครงสร า งของไขมั น ที่ ไ ด จ ากสาหร า ยมี ค วามคล า ยกั บ ไขมั น ที่ ไ ด จ ากพื ช ที่ เ รี ย กว า
triglycerides ซึ่ ง เมื่ อ ผ า นกระบวนการ transesterification (ester exchange reaction) จะได ผ ลผลิ ต
ออกมาเปนน้ํามันไบโอดีเซล และ glycerol
กระบวนการ transesterification มี 3 ขั้นตอน ไดแก
(1) triglycerides ถูกเปลี่ยนเปน diglycerides
(2) แลว diglycerides จะถูกเปลี่ยนเปน monoglycerides
(3) monoglycerides จะถูกเปลี่ยนเปน ester (ไบโอดีเซล) และ glycerol (ผลิตภัณฑ) ปฏิกิริยา
transesterification แสดงดังในภาพที่ 19 อนุภาค R1 R2 และ R3 เปนตัวแทน hydrocarbons สายยาว ที่
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เรี ย กว า กรดไขมั น สาหร า ยจึ ง สามารถนํ า มาใช เ ป น พลั ง งานทดแทนน้ํ า มั น จากฟอส ซิ ล ไ ด

ภาพที่ 19 Transesterification ของ triglycerides
ประโยชนของสาหรายดานสิ่งแวดลอม
สาหรายสามารถจับกาซ CO2 จากแหลงที่มาที่แตกตางกัน เชน จากอากาศ โรงงาน และ ที่อยูในรูป
คารบอเนตที่สามารถละลายน้ําได เชน Na2CO3 และ NaHCO ซึ่งสาหรายสามารถลดปริมาณกาซ CO2 โดย
ผานกระบวนการตรึงกาซ CO2 ซึ่งใชกระบวนการผลิต biomass รวมกับการสังเคราะหแสง สาหรายขนาดเล็ก
มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณกาซ CO2 ไดดีกวาพืชบก 10 ถึง 50 เทา เนื่องจากการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว
Cheng et al. (2006) พบวาสาหราย C. vulgaris สามารถลดปริมาณของกาซ CO2 ได 30% จากปริมาณ
อากาศที่ ใ ห Sydney et al. (2010) ศึ ก ษาสาหร า ย Dunaliella tertiolecta SAD-13.86, Chlorella
vulgaris LEB-104, Spirulina platensis LEB-52 และ Botryococcus braunii SAG-30.81 พบว าแต ล ะ
ชนิดสามารถ ลดปริมาณกาซ CO2 ไดโดย B. braunii สามารถลดปริมาณกาซ CO2 ไดมากที่สุด คือ 496.98
mg/L/day และ S. platensis, D. tertiolecta และ C. vulgaris สามารถลดปริมาณกาซ CO2 ได 318.61,
272.4 และ 251.64 mg/L/day ตามลําดับ สําหรับการบําบัดน้ําเสียจะกลาวตอไปในบทที่ 2
สาหรายเชิงชีวฟสิกส และคณิตศาสตรประยุกต
สําหรับสาหรายซึ่งเปนระบบเชิงชีวภาพไดมีการใชหลักการ และวิธีการทางฟสิกสเพื่อบูรณาการกับ
ศาสตรอื่น ๆ ในลักษณะสหสาขา เพื่อสรางองคความรูใหมที่เกี่ยวกับสาหรายในขณะเดียวกันเพื่อหาแนวทาง
ในการประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกวาวิธีทางชีวฟสิกส (Biophysics) และใช
วิธีเชิงคํานวณ (Computational approach) ในการศึกษาเพื่อการอธิบาย ทํานาย และออกแบบการศึกษา
ทดลอง นั่นคือ การทําแบบจําลอง (Modeling) หรือจําลองสถาณการณ (Simulation) ตัวอยางเชน ได มี
การศึกษาถึงผลกระทบของความยาวคลื่นแสง และชนิดของแสงที่มีผลตอการเจริญเติบโตของสาหราย โดย
ศึกษาเปรียบเทียบการใชแสงจากหลอดไฟ Fluorescence และจากหลอดไฟ LED ดังภาพที่ 20
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ภาพที่ 20 แสดงการเพาะเลี้ยงสาหรายสายพันธุ Chlorella vulgaris TISTR8580
ภายใตแสงและชนิดสีตาง ๆ
ผลการศึกษาจะทําใหเราสามารถกําหนดสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของสาหรายเพื่อการเพิ่มผลผลิ ต
สํ าหรั บ วิ ธี เ ชิ งคํ า นวณ (Computational approach) ไดมีการใชแบบจํ าลองเพื่ อศึ ก ษาปรากฏการณ ท าง
ธรรมชาติตาง ๆอยางแพรหลาย ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาการเจริญของสิ่งมีชีวิตหรือประชากร ที่รูจักกันดีเชน
แบบจําลองประชากร (Population modeling) สําหรับการเจริญเติบโตของสาหรายทั่วไปซึ่งมีธรรมชาติการ
โตเปนดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต
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นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของสาหร า ยในน้ํ า เสี ย ที่ ไ ด จ ากโรงฆ า สั ต ว โ ดยการใช
แบบจําลองในการอธิบายเสนโคงการเจริญเติบโต (growth curve) ซึ่งการเจริญเติบโตของสาหรายทั้ง 2 การ
ทดลองไดมีการนํามาทําการศึ กษาเชิงวิทยาการคํ านวนเพื่ อสร างแบบจําลองแบบจําลองทางคณิต ศาสตร
(mathematical model) ซึ่งเปนวิธีที่ใชกันอยางแพรหลายเพื่อหาขอสรุปเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณอาจจะ
ทําไดโดยการอธิบายโดยใชเสนโค งการเจริญเติบโต (growth curve) และการทําตัวแบบทางคณิ ตศาสตร
(mathematical model) โดยวิ ธี แ รกเป น การใช แ นวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร เ ป น หลั ก ในการทํ า แบบจํ า ลอง
(empirical model) ในขณะที่ วิ ธี ที่ส องจะอาศัย ทฤษฎี ที่เ กี่ย วข องกับ การเจริ ญ เติ บ โตที่อธิ บ ายกลไกการ
เจริญเติบโตในการสรางแบบจําลอง (mechanistic model) ตัวอยางแบบจําลองที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
การใชเสนโคงการเจริญเติบโตแบบ Gompertz (Gompertz growth curve) หรือ Gompertz function เปน
ความสัมพันธแบบ sigmoid ที่อธิบายความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ โดยที่ในชวงเริ่มตน
และชวงทายของชวงเวลาเปนชวงที่มีอัตราการเจริญเติบโตต่ําที่สุด โดยสมการของเสนโคงการเจริญเติบโตแบบ
Gompertz สามารถอธิบายไดดังนี้
𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 ∙ exp[− exp(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐𝑐𝑐)]

𝑎𝑎 คือ อะซิมโทด คาที่ฟงกชันลูเขาเมื่อ 𝑡𝑡 → ∞
𝑏𝑏 คือ พารามิเตอรที่กําหนดตําแหนงของกราฟตามแนวแกน x เมื่อปรับคา 𝑏𝑏 กราฟจะเลื่อนไป

ทางซายหรือขวาตามแนวแกน x
𝑐𝑐 คือ อัตราการเจริญเติบโต
เสนโคงการเจริญเติบโตแบบ Gompertz จะแตกตางจากเสนโคงการเจริญเติบโต logistic ตรงที่การลู
เขาของเสนโคงดานขวา (future value asymptote) จะลูเขาแบบชา ๆ ไมสมมาตรกับเสนโคงฝงขวา (lower
valued asymptote) ซึ่งแตกตางจากเสนโคงการเจริญเติบโตแบบโลจิสติกที่เสนโคงมีความสมมาตร ทําให
สามารถอธิ บ ายปรากฎการณ ธ รรมชาติ ได ส มจริงกวา แตเสน โคงการเจริญ เติบ โตแบบ Gompertz ยังไม
สามารถเปนตัวแทนที่ดีของงานวิจัยที่กลาวมาขางตนไดเนื่องจากสาหรายมีการเจริญเติบโตที่คลายคลึงกับ
แบคที เ รี ย จึ งต องมี การนํ า เส น โค งการเจริ ญเติบ โตแบบ Gompertz มาปรับ โดยใช ส มการแบบ Modified
Gompertz ซึ่งสาหรายมีการเจริญเติบโตจากระยะปรับตัว (λ) ชวงเรงการเจริญเติบโตสูงสุด (µm) และหยุด
การเจริญเติบโต จนถึงระยะที่กลับมาเปนศูนยอีกครั้ง (A) แตการอธิบายสมการการเจริญเติบโตแบบ sigmoid
ของ Gomperrtz จะประกอบดวยตัวแปรทางคณิตศาสตร (a, b, c) มากกวาการใชตัวแปรที่มีความหมายทาง
ชี ว ภาพ (A, µm และ λ) จึ งต องแทนค า ตั ว แปรทางชีว ภาพลงในสมการโดยตรง และนําแบบจําลองการ
เจริญเติบโตมาเขียนใหมโดยการแทนคา ตัวแปรทางคณิตศาสตรดวย A, µm และ λ จะไดเปนแบบจําลอง
Modified Gompertz เพื่อใหพารามิเตอรตาง ๆ มีความหมายทางชีวภาพ แบบจําลอง Gompertz และ
แบบจําลอง Modified Gompertz แสดงดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แบบจําลอง Gompertz และแบบจําลอง Modified Gompertz
แบบจําลอง
สมการ
Gompertz
Modified Gompertz

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒[− 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐𝑐𝑐)]

𝑦𝑦 = 𝐴𝐴 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � −𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �

ที่มา: ดัดแปลงจาก Zwietering et al. (1990)

µ𝑚𝑚 𝑒𝑒
(λ − 𝑡𝑡) + 1��
𝐴𝐴
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บทที่ 2
การเพาะเลี้ยงสาหรายบําบัดน้ําเสียจากโรงฆาสัตว
น้ําเสียจากโรงฆาสัตว
ลักษณะน้ําเสียจากโรงฆาสัตว สวนใหญน้ําเสียจากโรงฆาสัตวมีองคประกอบหลัก คือ สารอินทรีย เชน
ไขมัน โปรตีนที่เปนอนุภาค และที่ละลายน้ําได แมนํ้าเสียจากโรงฆาสัตวจะผานกระบวนการบําบัดขั้นตนแลว
แตยังมีความสกปรกหลงเหลืออยู ทั้งในรูปของ biochemical oxygen demand (BOD) (จากปสสาวะและ
มูลสัตว) chemical oxygen demand (COD) total suspended solids (TSS) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ไขมัน ดังแสดงในตารางที่ 7 คุณภาพน้ําเสียขึ้นอยูกับปจจัยดังนี้
1. การเก็บเลือด การเก็บเลือดระหวางการฆาสัตวเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการลด BOD
2. การใชน้ํา ในการใชน้ําระหวางการฆาสัตวจะทําใหปริมาณ BOD เขมขนขึ้น
3. ประเภทสัตวที่ฆา การฆาวัวมีปริมาณของเสียมากกวาการฆาสุกร
4. การแปรรูปซากสัตวหลังการชําแหละหรือการแปรรูปเนื้อสัตว การแปรรูปซากสัตวหลังการ
ชําแหละหรือการแปรรูปเนื้อสัตว มีคุณภาพของน้ําเสียนอยกวาการฆาสัตว
ตารางที่ 7 สมบัติของน้ําเสียจากโรงฆาสัตว
Slaughterhouse Wastewater
a
b
c
Total COD (mg/L)
2,941
3,417
27,800
Soluble COD (mg/L)
1,510
1,250
N/A
BOD (mg/L)
N/A
N/A
16,680
Total solids (mg/L)
2,244
2,481
9,260
Volatile solids (mg/L)
1,722
1,846
5,575
Volatile fatty acids (mg/L)
197
175
N/A
Total Kjeldahl N (mg/L)
174
158
920
Ammonia-N (mg/L)
41
20
308
Total phosphorous (mg/L)
20
80
78
pH
6.7
6.5
6.9-7.1
หมายเหตุ:
a: น้ําเสียจากโรงฆาสุกร มณรัฐ Ontario ประเทศแคนนาดา
b: น้ําเสียจากโรงฆาสุกร มณรัฐ Quebec ประเทศแคนนาดา
c: N/A
d: น้ําเสียจากโรงฆาสัตว ภาคตะวันตก ประเทศไอรแลนด
N/A คือ ไมมีขอมูล
Parameters (mg/L)

d
4,672
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
356
N/A
29
N/A

ในกระบวนการฆาสัตวมีการผลิตน้ําเสียตลอดทั้งกระบวนการซึ่งกระบวนการฆาสุกรเปนตัวอยางหนึ่ง
ที่เห็นไดชัดตั้งแต กระบวนการพักสัตวจนถึงกระบวนการสุดทายซึ่งในขั้นตอนจะตองมีการลางเลือด และลาง
ซากสุกร แตละขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะมีปริมาณน้ําเสียที่แตกตางกัน ปริมาณน้ําเสียตอการชําแหละ
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สุกรมีชีวิต 1 ตัน เทากับ 4.52 m3 กระบวนการฆาสุกร และปริมาณการผลิตน้ําเสียจากการฆาสุกร ดังภาพที่
22
สุกรมีชีวิต 1 ตัน
พัก
น้ํา ~ 0.5 m3

น้ําเสีย ~ 0.5 m3

ทําความสะอาด

น้ําเสีย ~ 0.5 m3

ทําใหสลบ
เจาะเลือดออก
น้ํา ~ 0.020 m3

น้ําเสีย ~ 0.020 m3

ลวก
ถอนขน

น้ํา ~ 1 m3

เลือ ด ~ 30 kg.

ปดทําความสะอาดผิว
แยกเครื่องใน
ผาซีก

น้ําผสมคลอรีน ~ 1.0 m3
ทําความสะอาด
ชําแหละตัดแตง

ขน ~ 4.0 kg. เล็บ ~ 0.25 kg.
เศษหนัง ~ 5.0 kg.
น้ําเสีย ~ 1.0 m3

ทําความสะอาดเครื่อ งใน
เศษอาหาร
ในกระเพาะ ~ 45 kg.

เครื่องในและ
อวัยวะตางๆ ~ 140 kg.

กะบังลม ตอมตา งๆ
และเศษเลือด 10.0 kg.

น้ําเสีย ~ 1.0 m3

น้ําเสียจากการลางพื้นโรงงาน 2.0 m3

ชิ้นสวน 750.75 kg.
เขาหอ งเย็น

น้ําเสียรวม 4.52 m3

ภาพที่ 22 กระบวนการฆาสุกร และปริมาณการผลิตน้ําเสียจากการฆาสุกร
นอกจากน้ําเสียจากโรงฆาสุกร ยังมีปริมาณของน้ําเสียจากการฆาสัตวปกที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่ง
ในป 2017 มีการผลิตน้ําเสียจากสัตวปก 107 ลานตันซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2009 ถึง 14.8 ลานตัน และ
คาดการณวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2017 อีก 10% การปลอยน้ําเสียจากโรงฆาสัตวลงสูแหลงน้ําโดยตรง
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จะทําใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ซึ่งน้ําเสียจากโรงฆาสัตวมีปริมาณธาตุอาหารสูง เมื่อผานกระบวนการ
บํ า บั ด อาจจะมี ธ าตุ อาหารหลงเหลื อ อยู เ มื่ อ ทิ้งลงสู แหลงน้ําธรรมชาติอ าจจะทําให เกิด ปญ หาต าง ๆ เชน
eutrophication คือ ปรากฏการณที่แหลงน้ํามีปริมาณธาตุอาหารมากเกินไป สงผลใหสาหรายในธรรมชาติมี
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว หรือที่เรียกวา algal bloom ทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ํา แหลงอาหาร ที่อยู
อาศัยของสัตวน้ํา และลดปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ํา สาหรายบางชนิดสามารถผลิตสารพิษที่อาจฆาปลา
หอย และสัตวน้ําอื่น ๆ ที่เปนอาหารของมนุษย ทําใหเกิดความเสียหายดานเศรษฐกิจ รวมทั้งสารพิษที่สาหราย
ผลิตสามารถสะสมอยูในสัตวน้ําที่เปนอาหารของมนุษย ทําใหเจ็บปวยเมื่อมนุษยรับประทานเขาไป ในการ
บําบัดน้ําเสียจากโรงฆาสัตว มีระบบหลายระบบ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานที่ และงบประมาณ ระบบ
บําบัดน้ําเสียแบงออกไดดังนี้
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดสารอินทรียในน้ําเสีย ซึ่งแบงตามลักษณะการ
ทํางานได 3 รูปแบบ คือ
บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond)
บอแอนแอโรบิคเปนระบบที่ใชกําจัดสารอินทรียที่มีความเขมขนสูงโดยไมตองการออกซิเจน บอนี้จะ
ถูกออกแบบใหมีอัตรารับสารอินทรียสูงมาก จนสาหรายและการเติมออกซิเจนที่ผิวหนาไมสามารถผลิตและ
ปอนออกซิเจนไดทัน ทําใหเกิดสภาพไรออกซิเจนละลายน้ําภายในบอ จึงเหมาะกับน้ําเสียที่มีสารอินทรียและ
ปริมาณของแข็งสูง เนื่องจากของแข็งจะตกลงสูกนบอและถูกยอยสลายแบบแอนแอโรบิค น้ําเสียสวนที่ผาน
การบําบัดจากบอนี้จะระบายตอไปยังบอแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) เพื่อบําบัดตอไป
บอแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond)
บอแฟคคัลเททีฟเปนบอที่นิยมใชกันมากที่สุด ภายในบอมีลักษณะการทํางานแบงเปน 2 สวน คือ
สวนบนของบอเปนแบบแอโรบิค ไดรับออกซิเจนจากการถายเทอากาศที่บริเวณผิวน้ําและจากการสังเคราะห
แสงของสาหราย และสวนลางของบออยูในสภาพแอนแอโรบิค บอแฟคคัลเททีฟนี้โดยปกติแลวจะรับน้ําเสีย
จากที่ผานการบําบัดขั้นตนมากอน กระบวนการบําบัดที่เกิดขึ้นในบ อแฟคคัลเทที ฟ เรียกวา การทําความ
สะอาดตัวเอง (Self-Purification) สารอินทรียที่อยูในน้ําจะถูกยอยสลายโดยจุลินทรียประเภทที่ใชออกซิเจน
(Aerobic Bacteria) เพื่อเปนอาหารและสําหรับการสรางเซลลใหมและเปนพลังงาน โดยใชออกซิเจนที่ไดจาก
การสังเคราะหแสงของสาหรายที่อยูในบอสวนบน สําหรับบอสวนลางจนถึงกนบอซึ่งแสงแดดสองไมถึง จะมี
ปริ ม าณออกซิ เ จนต่ํ า จนเกิ ด สภาวะไร อ อกซิ เ จน (Anaerobic Condition) และมี จุ ลิ น ทรี ยป ระเภทไม ใช
ออกซิ เ จน (Anaerobic Bacteria) ทํ า หน า ที่ ย อ ยสลายสารอิ น ทรี ย แ ละแปรสภาพเป น ก า ซเช น เดี ย วกั บ
บอแอนแอโรบิค แตกาซที่ลอยขึ้นมาจะถูกออกซิไดซโดยออกซิเจนที่อยูชวงบนของบอทําใหไมเกิดกลิ่นเหม็น
บอแอโรบิค (Aerobic Pond)
บ อแอโรบิ คเป น บอที่ มีแบคทีเ รีย และสาหรายแขวนลอยอยู เปน บอที่มีความลึกไมมากนักเพื่อให
ออกซิเจนกระจายทั่วทั้งบอและมีสภาพเปนแอโรบิคตลอดความลึก โดยอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง
ของสาหราย และการเติมอากาศที่ผิวหนา และยังสามารถฆาเชื้อโรคไดสวนหนึ่งโดยอาศัยแสงแดดอีกดวย
ซึ่งเมื่อมีหลายบอตอเนื่องกัน บอสุดทายจะทําหนาที่เปนบอบม (Maturation Pond) โดยบอบมมี
สภาพเปนแอโรบิคตลอดทั้งบอ จึงมีความลึกไมมากและแสงแดดสองถึงกนบอใชรองรับน้ําเสียที่ผานการบําบัด
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แลว เพื่อฟอกน้ําทิ้งใหมีคุณภาพน้ําดีขึ้น และอาศัยแสงแดดทําลายเชื้อโรคหรือจุลินทรียที่ปนเปอนมากับน้ําทิ้ง
กอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม บอปรับเสถียรสามารถบําบัดน้ําเสีย
จากชุมชน หรือโรงงานบางประเภท เชน โรงงานผลิตอาหาร และโรงฆาสัตว เปนระบบที่มีคากอสราง และคา
ดูแลรักษาต่ํา วิธีการเดินระบบไมยุงยากซับซอน ผูควบคุมระบบไมตองมีความรูมาก แตเปนระบบที่ต องใช
ปริมาณพื้นที่มากจึงเหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่มาก และราคาที่ไมสูง โดยปกติระบบบอปรับเสถียรจะมีการตอกัน
แบบอนุกรมอยางนอย 3 บอ ดังภาพที่ 23

ภาพที่ 23 ตัวอยางการวางบอแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุนลอย
หรือยึดติดกับแทนก็ได เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ สําหรับจุลินทรียสามารถนําไปใช ย อย
สลายสารอินทรียในน้ําเสียไดเร็วขึ้นกวาการปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติ ทําใหระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอ
เติมอากาศสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ําเสียในรูปของ
คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ไดรอยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการทํางานของจุลินทรีย
ภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทําหนาเพิ่มออกซิเจนในน้ําแลวยัง
ทําใหเกิดการกวนผสมของน้ําในบอดวยทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดอยางทั่วถึงภายในบอ ดังภาพที่
24
หลักการทํางานของระบบ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ สามารถบําบัดน้ําเสียไดทั้งน้ําเสีย
จากแหลงชุมชนที่มีความสกปรกคอนขางมาก และน้ําเสียจากอุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบใหบอมีความ
ลึกประมาณ 2-6 เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ํา (Detention Time) ภายในบอเติมอากาศประมาณ 3-10 วัน และ
เครื่ องเติ ม อากาศจะต องออกแบบให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสามารถทํ า ให เ กิ ด การผสมกั น ของตะกอนจุ ลิ น ทรี ย
ออกซิเจนละลายในน้ํา และน้ําเสีย นอกจากนี้จะตองมีบอบม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) รับ
น้ําเสียจากบอเติมอากาศเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม ทั้งนี้จะตองควบคุม
อัตราการไหลของน้ําภายในบอบมและระยะเวลาเก็บกักใหเหมาะสมไมนานเกินไป เพื่อไมใหเกิดปญหาการ
เจริญเติบโตเพิ่มปริมาณของสาหราย (Algae) ในบอบมมากเกินไป
สวนประกอบของระบบ ระบบบอเติมอากาศสวนใหญจะประกอบดวยหนวยบําบัด ดังนี้
1.บอเติมอากาศ (จํานวนบอขึ้นอยูกับการออกแบบ)
2.บอบมเพื่อปรับสภาพน้ําทิ้ง (จํานวนบอขึ้นอยูกับการออกแบบ) และ
3.บอเติมคลอรีนสําหรับฆาเชื้อโรค จํานวน 1 บอ
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อุปกรณที่สําคัญสําหรับระบบบอเติมอากาศ ไดแก เครื่องเติมอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อให
ออกซิเจนแกน้ําเสีย เครื่องเติมอากาศแบงออกได 4 แบบใหญ ๆ คือ เครื่องเติมอากาศที่ผิวหนา (Surface
Aerator) เครื่องเติมอากาศเทอรไบน (Turbine Aerator) เครื่องเติมอากาศใตน้ํา (Submersible Aerator)
และเครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด (Jet Aerator)

ภาพที่ 24 ตัวอยางบอแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
ระบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland)
บึงประดิษฐ เปนระบบบําบัดน้ําเสีย ที่อาศั ยกระบวนการทางธรรมชาติ กําลังเปน ที่นิย มมากขึ้ น ใน
ป จ จุ บั น โดยเฉพาะอย า งยิ่ งในการใช ป รั บ ปรุงคุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว แตตองการลดปริมาณ
ไนโตรเจน และปริมาณฟอสฟอรัส ก อนระบายออกสู แหลงรองรั บน้ําทิ้ง นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐ ก็ ยั ง
สามารถใชเปนระบบบําบัดน้ําเสียในขั้นที่ 2 (Secondary Treatment) สําหรับบําบัดน้ําเสียจากชุมชนไดอีก
ดวย ซึ่งขอดีของระบบนี้ คือ ไมซับซอนและไมตองใชเทคโนโลยีในการบําบัดสูง ระบบําบัดน้ําเสียแบบบึง
ประดิษฐ แบงออกเปน 2 ประเภทไดแก แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) ซึ่งมีลักษณะใกลเคียง
กับบึงธรรมชาติ และแบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) ซึ่งจะมีชั้นดินปนทรายสําหรับปลูก
พืชน้ําและชั้นหินรองกนบอเพื่อเปนตัวกรองน้ําเสีย
ระบบบึงประดิษฐแบบ Free Water Surface Wetland (FWS)
ระบบบึงประดิษฐ แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) เปนแบบที่นิยมใชในการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน้ําทิ้งหลังจากผานการบําบัดจากบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) แลว ลักษณะของระบบแบบนี้
จะเปนบอดินที่มีการบดอัดดินใหแนนหรือปูพื้นดวยแผน HDPE ใหไดระดับเพื่อใหน้ําเสียไหลตามแนวนอน
ขนานกับพื้นดิน บอดินจะมีความลึกแตกตางกันเพื่อใหเกิดกระบวนการบําบัดตามธรรมชาติอยางสมบูรณ
โครงสรางของระบบแบงเปน 3 สวน (อาจเปนบอเดียวกันหรือหลายบอขึ้นกับการออกแบบ) คือ
ส ว นที่ 1 เป น ส ว นที่ มีการปลูกพื ช ที่มีลักษณะสูงโผลพน น้ําและรากเกาะดินปลูกไว เชน กก แฝก
ธูปฤาษี เพื่อชวยในการกรองและตกตะกอนของสารแขวนลอยและสารอินทรียที่ตกตะกอนได ทําใหกําจัดสาร
แขวนลอยและสารอินทรียไดบางสวน เปนการลดสารแขวนลอยและคาบีโอดีไดสวนหนึ่ง
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สวนที่สอง เปนสวนที่มีพืชชนิดลอยอยูบนผิวน้ํา เชน จอก แหน บัว รวมทั้งพืชขนาดเล็กที่แขวนลอย
อยูในน้ํา เชน สาหราย จอก แหน เปนตน พื้นที่สวนที่สองนี้จะไมมีการปลูกพืชที่มีลัษณะสูงโผลพนน้ําเหมือน
ในสวนแรกและสวนที่สาม น้ําในสวนนี้จึงมีการสัมผัสอากาศและแสงแดดทําใหมีการเจริญเติบโตของสาหราย
ซึ่งเปนการเพิ่มออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ทําใหจุลินทรียชนิดที่ใชออกซิเจนยอยสลายสารอินทรียที่ละลายน้ํา
ไดเปนการลดคาบีโอดีในน้ําเสีย และยังเกิดสภาพไนตริฟเคชั่น (Nitrification) ดวย
สวนที่สาม มีการปลูกพืชในลักษณะเดียวกับสวนแรก เพื่อชวยกรองสารแขวนลอยที่ยังเหลืออยู และ
ทําใหเกิดสภาพดิไนตริฟเคชั่น (Denitrification) เนื่องจากออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ลดลง ซึ่งสามารถลด
สารอาหารจําพวกสารประกอบไนโตรเจนได ดังภาพที่ 25

ภาพที่ 25 ตัวอยางบอแบบระบบบึงประดิษฐแบบ Free Water Surface Wetland (FWS)
หลั ก การทํา งานของระบบ เมื่ อน้ํ า เสีย ไหลเขามาในบึงประดิษฐสว นตน สารอิน ทรียสวนหนึ่งจะ
ตกตะกอนจมตั ว ลงสู กน บึ ง และถู กย อยสลายโดยจุลิน ทรีย สว นสารอิน ทรียที่ล ะลายน้ําจะถูก กําจั ด โดย
จุลินทรียที่เกาะติดอยูกับพืชน้ําหรือชั้นหินและจุลินทรียที่แขวนลอยอยูในน้ํา ระบบนี้จะไดรับออกซิเจนจาก
การแทรกซึ มของอากาศผ า นผิ ว น้ํ า หรือชั้ น หิน ลงมา ออกซิเจนบางสว นจะไดจ ากการสังเคราะหแสงแตมี
ปริมาณไมมากนัก สําหรับสารแขวนลอยจะถูกกรองและจมตัว อยูในชวงตน ๆ ของระบบ การลดปริมาณ
ไนโตรเจนจะเปนไปตามกระบวนการไนตริฟเคชั่น (Nitrification) และดิไนตริฟเคชั่น (Denitrification) สวน
การลดปริมาณฟอสฟอรัสสวนใหญจะเกิดที่ชั้นดินสวนพื้นบอ และพืชน้ําจะชวยดูดซับฟอสฟอรัสผานทางราก
และนําไปใชในการสรางเซลล นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐยังสามารถกําจัดโลหะหนัก (Heavy Metal) ได
บางสวนอีกดวย
ระบบบึงประดิษฐแบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB)
ระบบบึ ง ประดิ ษ ฐ แ บบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) จะมี ข อ ดี ก ว า แบบ Free
Water Surface Wetland คือ เปนระบบที่แยกน้ําเสียไมใหถูกรบกวนจากแมลงหรือสัตว และปองกันไม ให
จุลินทรียตาง ๆ ที่ทําใหเกิดโรคมาปนเปอนกับคนได ในบางประเทศใชระบบบึงประดิษฐแบบนี้ในการบําบัดน้ํา
เสียจากบอเกรอะ (Septic Tank) และปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
หรือใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบแอกติเวเต็ดจสลัดจ (Activated Sludge) และระบบอารบี ซี
(RBC) หรือใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ระบายออกจากอาคารดักน้ําเสีย (CSO) เปนตน ดังภาพที่ 26
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สวนประกอบที่สําคัญในการบําบัดน้ําเสียของระบบบึงประดิษฐแบบนี้ คือ
พืชที่ปลูกในระบบ จะมีหนาที่สนับสนุนใหเกิดการถายเทกาซออกซิเจนจากอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจน
ใหแกน้ําเสีย และยังทําหนาที่สนับสนุนใหกาซที่เกิดขึ้นในระบบ เชน กาซมีเทน (Methane) จากการยอยสลาย
แบบแอนแอโรบิ ค (Anaerobic) สามารถระบายออกจากระบบได อี ก ด ว ย นอกจากนี้ ยั ง สามารถกํ า จั ด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไดโดยการนําไปใชในการเจริญเติบโตของพืช
ตัวกลาง (Media)จะมีหนาที่สําคัญคือ
1. เปนที่สําหรับใหรากของพืชที่ปลูกในระบบยึดเกาะ
2. ชวยใหเกิดการกระจายของน้ําเสียที่เขาระบบและชวยรวบรวมน้ําทิ้งกอนระบายออก
3. เปนที่สําหรับใหจุลินทรียยึดเกาะ และ
4. สําหรับใชกรองสารแขวนลอยตาง ๆ

ภาพที่ 26 ตัวอยางบอแบบระบบบึงประดิษฐแบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge Process)
เปนวิธีบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชีววิทยา โดยใชแบคทีเรียพวกที่ใชออกซิเจน (Aerobic Bacteria)
เปนตัวหลักในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย ระบบเแอกทิเวเต็ดสลัดจเปนระบบบําบัดน้ําเสียที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลาย สามารถบําบัดไดทั้งน้ําเสียชุ มชน และน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แตการเดิน ระบบ
ประเภทนี้จะมีความยุงยากซับซอน เนื่องจากจําเปนจะตองมีการควบคุมสภาวะแวดลอมและลักษณะทาง
กายภาพตาง ๆ ใหเหมาะสมแกการทํางานและการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดสูงสุด ซึ่งในปจจุบัน ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจมีการพัฒนาใชงานหลายรูปแบบ เชน ระบบแบบกวน
สมบูรณ (Completly Mix) กระบวนการปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Process) ระบบคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch) หรือ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor) เปนตน
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ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบกวนสมบูรณ (Completly Mixed Activated Sludge: CMAS)
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบกวนสมบูรณ (Completly Mixed Activated Sludge: CMAS) ลักษณะ
สําคัญของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบนี้ คือ จะตองมีถังเติมอากาศที่สามารถกวนใหน้ําและสลัดจที่อยูในถัง
ผสมเปนเนื้อเดียวกันตลอดทั่วทั้งถัง ระบบแบบนี้สามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรียที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
(Shock Load) ไดดี เนื่องจากน้ําเสียจะกระจายไปทั่วถึง และสภาพแวดลอมตาง ๆ ในถังเติมอากาศก็มีคา
สม่ําเสมอทําใหจุลินทรียชนิดตาง ๆ ที่มีอยูมีลักษณะเดียวกันตลอดทั้งถัง (Uniform Population) ดังภาพที่
27

ภาพที่ 27 ตัวอยางระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบกวนสมบูรณ
(Completly Mixed Activated Sludge: CMAS)
CSAS)

ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบปรับเสถียรสั มผั ส (Contact Stabilization Activated Sludge;

ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Activated Sludge; CSAS)
ลักษณะสําคัญของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบนี้ คือ จะแบงถังเติมอากาศออกเปน 2 ถังอิสระจากกัน ไดแก
ถังสัมผัส (Contact Tank) และถังยอยสลาย (Stabilization Tank) โดยตะกอนที่สูบมาจากกนถังตกตะกอน
ขั้นสองจะถู กสงมาเติ มอากาศใหม ในถังย อยสลาย จากนั้นตะกอนจะถูกสงมาสัมผัส กับน้ําเสียในถังสั มผัส
(Contact Tank) เพื่อยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย ในถังสัมผัสนี้ความเขมขนของสลัดจจะลดลงตามปริมาณ
น้ําเสียที่ผสมเขามาใหม น้ําเสียที่ถูกบําบัดแลวจะไหลไปยังถังตกตะกอนขั้นที่สองเพื่อแยกตะกอนกับสวนน้ําใส
โดยน้ําใสสวนบนจะถูกระบายออกจากระบบ และตะกอนที่กนถังสวนหนึ่งจะถูกสูบกลับไปเขาถังยอยสลาย
และอีกสวนหนึ่งจะนําไปทิ้ง ทําใหบอเติมอากาศมีขนาดเล็กกวาบอเติมอากาศของระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ
ทั่วไป ดังภาพที่ 28
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ภาพที่ 28 ตัวอยางระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบปรับเสถียรสัมผัส
(Contact Stabilization Activated Sludge; CSAS)
ระบบคลองเวียนวน (Oxidation Ditch; OD)
ระบบคลองเวียนวน (Oxidation Ditch; OD) ลักษณะสําคัญของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบนี้ คือ
รูปแบบของถังเติมอากาศจะมีลักษณะเปนวงรีหรือวงกลม ทําใหน้ําไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow)
ของถั งเติ ม อากาศ และรู ป แบบการกวนที่ ใช เ ครื่ องกลเติ ม อากาศตีน้ํ าในแนวนอน (Horizontal Surface
Aerator) รูปแบบของถังเติมอากาศลักษณะนี้จะทําใหเกิดสภาวะที่เรียกวา แอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซึ่งเปน
สภาวะที่ไมมีออกซิเจนละลายในน้ําทําใหไนเตรทไนโตรเจน (N3O2-) ถูกเปลี่ยนเปนกาซไนโตรเจน (N2) โดย
แบคทีเรียจําพวกไนตริฟายอิงแบคทีเรีย (Nitrosomonas Spp. และ Nitrobactor Spp.) ทําใหระบบสามารถ
บําบัดไนโตรเจนได ดังภาพที่ 29
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ภาพที่ 29 ตัวอยางระบบคลองเวียนวน (Oxidation Ditch; OD)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แบบเอสบี อ าร (Sequencing Batch Reactor) ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของระบบ
แอกติ เ วเต็ ด สลั ด จ แ บบนี้ คื อ เป น ระบบแอกทิ เ วเต็ ด จ ส ลั ด จ ป ระเภทเติ ม เข า-ถ า ยออก (Fill-and-Draw
Activated Sludge) โดยมีขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสียแตกตางจากระบบตะกอนเรงแบบอื่น ๆ คือ การเติม
อากาศ (Aeration) และการตกตะกอน (Sedimentation) จะดําเนินการเปนไปตามลําดับภายในถังปฏิกิริยา
เดียวกัน โดยการเดินระบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร 1 รอบการทํางาน (Cycle) จะมี 5 ชวงตามลําดับ
ดังภาพที่ 30
1. ชวงเติมน้ําเสีย (Fill) นําน้ําเสียเขาระบบ
2. ชวงทําปฏิกิริยา (React) เปนการลดสารอินทรียในน้ําเสีย (BOD)
3. ชวงตกตะกอน (Settle) ทําใหตะกอนจุลินทรียตกลงกนถังปฏิกิริยา
4. ชวงระบายน้ําทิ้ง (Draw) ระบายน้ําที่ผานการบําบัด
5. ชวงพักระบบ (Idle) เพื่อซอมแซมหรือรอรับน้ําเสียใหม
โดยการเดินระบบสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในแตละชวงไดงายขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการ
บําบัด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความยืดหยุนของระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร
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ภาพที่ 30 ตัวอยางระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor)
หลักการทํางานของระบบ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจโดยทั่วไปจะประกอบดวยสวน
สําคัญ 2 สวน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน้ําเสียจะ
ถูกสงเขาถังเติมอากาศ ซึ่งมีสลัดจอยูเปนจํานวนมากตามที่ออกแบบไว สภาวะภายในถังเติมอากาศจะมีสภาพ
ที่เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียแบบแอโรบิค จุลินทรียเหลานี้จะทําการยอยสลายสารอินทรียใน
น้ํ า เสี ย ให อยู ในรู ป ของคาร บ อนไดออกไซด และน้ําในที่สุด น้ําเสีย ที่ผานการบําบัดแลว จะไหลตอไปยังถัง
ตกตะกอนเพื่อแยกสลัดจออกจากน้ําใส สลัดจที่แยกตัวอยูที่กนถังตกตะกอนสวนหนึ่งจะถูกสูบกลับเขาไปในถัง
เติมอากาศใหมเพื่อรักษาความเขมขนของสลัดจในถังเติมอากาศใหไดตามที่กําหนด และอีกสวนหนึ่งจะเปน
สลัดจสวนเกิน (Excess Sludge) ที่ตองนําไปกําจัดตอไป สําหรับน้ําใสสวนบนจะเปนน้ําทิ้งที่สามารถระบาย
ออกสูสิ่งแวดลอมได
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD)
เปนระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ง ที่ใชแบคทีเรียพวกที่ใชออกซิเจน
(Aerobic Bacteria) เปนตัวหลักในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย และเจริญเติบโตเพิ่มจํานวน กอนที่จะ
ถูกแยกออกจากน้ําทิ้งโดยวิธีการตกตะกอน การเดินระบบบําบัดประเภทนี้จะมีความยุงยากซับซอน เนื่องจาก
จําเปนจะตองมีการควบคุมสภาวะแวดลอมและลักษณะทางกายภาพตาง ๆ ใหเหมาะสมตอการทํางานและการ
เพิ่มจํานวนของจุลินทรีย เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด
สวนประกอบของระบบ
ระบบคลองวนเวียนจะมีลักษณะแตกตางจากระบบแอกติเวเต็ดสลัดจแบบอื่น คือ ถังเติมอากาศจะมี
ลักษณะเปนวงกลมหรือวงรี ทําใหระบบคลองวนเวียนจึงใชพื้นที่มากกวาระบบแอกติเวเต็ดสลัดจแบบอื่น โดย
รูปแบบของถังเติมอากาศแบบวงกลมหรือวงรี ทําใหน้ําไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow) ของถังเติม
อากาศ และการกวนจะใช เ ครื่ องกลเติ มอากาศ ซึ่งตีน้ําในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator) จาก
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ลักษณะการไหลแบบตามแนวยาวทําใหสภาวะในถังเติมอากาศแตกตางไปจากระบบแอคติเวเต็ดจสลัดจแบบ
กวนสมบูรณ (Completely Mixed Activated Sludge) โดยคาความเขมขนของออกซิเจนละลายน้ํา ในถัง
เติมอากาศจะลดลงเรื่อย ๆ ตามความยาวของถัง จนกระทั่งมีคาเปนศูนย เรียกวาเขตแอน็อกซิก (Anoxic
Zone) ซึ่งจะมีระยะเวลาไมชวงนี้ไมเกิน 10 นาที การที่ถังเติมอากาศมีสภาวะเชนนี้ทําใหเกิดไนตริฟเคชั่น
(Nitrification) และดีไนตริฟเคชั่น (Denitrification) ขึ้นในถังเดียวกัน ทําใหระบบสามารถบําบัดไนโตรเจนได
ดีขึ้นดวย ดังภาพที่ 31
ระบบคลองวนเวียนสวนใหญจะประกอบดวยหนวยบําบัด ดังนี้
1. รางดักกรวดทราย (Grit Chamber)
2. บอปรับสภาพการไหล (Equalizing Tank)
3. บอเติมอากาศแบบคลองวนเวียน
4. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)
5. บอสูบตะกอนหมุน

ภาพที่ 31 ตัวอยางระบบบําบัดน้าํ เสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD)
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หลักการทํางานของระบบ การทํางานของระบบคลองวนเวียนจะเหมือนกับระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ
โดยทั่วไป คือ อาศัยจุลินทรียมากมายหลายชนิด โดยจุลินทรียที่สําคัญไดแก แบคทีเรีย เชื้อรา และโปรโตซัว
เปนตน ซึ่งสภาวะที่ใชในการเจริญเติบโตของจุลินทรียจะเปนสภาวะแอโรบิค โดยจุลินทรียจะใชสารอินทรียที่
อยูในน้ําเสียเปนแหลงอาหารและพลังงาน เพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนของจุลินทรียในระบบ จากนั้น
จึงแยกจุลินทรียออกจากน้ําเสี ยที่ผ านบําบัด แลว โดยวิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอน (Sedimentation
Tank) เพื่อใหไดน้ําใส (Supernatant) อยูสวนบนของถังตกตะกอน ซึ่งมีคุณภาพน้ําดีข้ึน และสามารถระบาย
ออกสูสิ่งแวดลอมได
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC)
ระบบแผนจานหมุนชีวภาพเปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยาใหน้ําเสียไหลผานตัวกลางลั กษณะ
ทรงกระบอกซึ่งวางจุมอยูในถังบําบัด ตัวกลางทรงกระบอกนี้จะหมุนอยางชา ๆ เมื่อหมุนขึ้นพนน้ําและสัมผัส
อากาศ จุลินทรียที่อาศัยติดอยูกับตัวกลางจะใชออกซิเจนจากอากาศยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียที่สัมผัสติด
ตัวกลางขึ้นมา และเมื่อหมุนจมลงก็จะนําน้ําเสียขึ้นมาบําบัดใหมสลับกันเชนนี้ตลอดเวลา
สวนประกอบของระบบ
ระบบแผ น จานหมุ น ชี ว ภาพเป น ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของระบบบํ า บั ด ขั้ น ที่ ส อง
(Secondary Treatment) ซึ่งองคประกอบหลั กของระบบประกอบดว ย 1) ถังตกตะกอนขั้ นต น (Primary
Sedimentation Tank) ทําหนาที่ในการแยกของแข็งที่มากับน้ําเสีย 2) ถังปฏิกิริยา ทําหนาที่ในการยอยสลาย
สารอินทรียในน้ําเสีย และ 3) ถังตกตะกอนขั้นที่สอง (Secondary Sedimentation Tank) ทําหนาที่ในการ
แยกตะกอนจุ ลิ น ทรี ย และน้ํ า ทิ้ งที่ ผ า นการบําบั ดแลว โดยในสว นของถังปฏิกิริย าประกอบดว ย แผน จาน
พลาสติ ก จํ า นวนมากที่ ทํ า จาก polyethylene (PE) หรื อ high density polyethylene (HDPE) วางเรี ย ง
ขนานซอนกัน โดยติดตั้งฉากกับเพลาแนวนอนตรงจุดศูนยกลางแผน ซึ่งจุลินทรียที่ใชในการบําบัดน้ําเสียจะยึด
เกาะติดบนแผนจานนี้เปนแผนฟลมบางๆ หนาประมาณ 1-4 มิลลิเมตร หรือที่เรียกระบบนี้อีกอยางว าเปน
ระบบ fixed film ทั้งนี้ชุดแผนจานหมุนทั้งหมดวางติดตั้งในถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ระดับของเพลาจะอยูเหนือ
ผิวน้ําเล็กนอย ทําใหพื้นที่ผิวของแผนจานจมอยูในน้ําประมาณรอยละ 35-40 ของพื้นที่แผนทั้งหมด และใน
การหมุนของแผนจานหมุนชีวภาพอาศัยชุดมอเตอรขับเคลื่อนเพลาและเฟ องทดรอบ เพื่อหมุนแผนจานใน
อัตราประมาณ 1-3 รอบตอนาที ดังภาพที่ 32
ระบบแผนหมุนชีวภาพ จะประกอบดวยหนวยบําบัด ดังนี้
1. บอปรับสภาพการไหล (Equalizing Tank)
2. ถังตกตะกอนขั้นตน (Primary Sedimentation Tank)
3. ระบบแผนหมุนชีวภาพ
4. ถังตกตะกอนขั้นที่ 2 (Secondary Sedimentation Tank) และ
5. บอเติมคลอรีน
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ภาพที่ 32 ตัวอยางระบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ
(Rotating Biological Contactor; RBC)
หลักการทํางานของระบบ กลไกการทํางานของระบบในการบํ าบัดน้ําเสีย อาศัยจุลินทรียแบบใช
อากาศจํานวนมากที่ยึดเกาะติดบนแผนจานหมุนในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย โดยการหมุนแผนจาน
ผานน้ําเสีย ซึ่งเมื่อแผนจานหมุนขึ้นมาสัมผัสกับอากาศก็จะพาเอาฟลมน้ําเสียขึ้นสูอากาศดวย ทําใหจุลินทรีย
ได รั บ ออกซิ เ จนจากอากาศ เพื่ อ ใช ใ นการย อ ยสลายหรื อ เปลี่ ย นรู ป สารอิ น ทรี ย เ หล า นั้ น ให เ ป น ก า ซ
คารบอนไดออกไซด น้ํา และเซลลจุลินทรีย ตอจากนั้นแผนจานจะหมุนลงไปสัมผัสกับน้ําเสียในถังปฏิกิริยาอีก
ครั้ง ทําใหออกซิเจนสวนที่เหลือผสมกับน้ําเสีย ซึ่งเปนการเติมออกซิเจนใหกับน้ําเสียอีกสวนหนึ่ง สลับกันเชนนี้
ตลอดไปเปนวัฏจักร แตเมื่อมีจํานวนจุลินทรียยึดเกาะแผนจานหมุนหนามากขึ้น จะทําใหมีตะกอนจุลินทรีย
บางสวน หลุดลอกจากแผนจานเนื่องจากแรงเฉือนของการหมุน ซึ่งจะรักษาความหนาของแผนฟลมใหคอนขาง
คงที่โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ตะกอนจุลินทรียแขวนลอยที่ไหลออกจากถังปฏิกิริยานี้ จะไหลเขาสูถังตกตะกอนเพื่อ
แยกตะกอนจุลินทรียและน้ําทิ้ง ทําใหน้ําทิ้งที่ออกจากระบบนี้มีคุณภาพดีขึ้น
การเพาะเลี้ยงสาหรายในน้ําเสียจากโรงฆาสัตว และการเพาะเลี้ยงสาหรายในน้ําเสียประเภทอื่น ๆ จึง
เปนวิธีหนึ่งที่ชวยในการบําบัดน้ําเสียไดอีกวิธีหนึ่ง และยังสามารถนําชีวมวลของสาหรายที่ไดไปใชประโยชนได
การเพาะเลี้ยงสาหรายในน้ําเสียจากโรงฆาสัตว
Maroneze et al. (2014) ศึกษาการใชสาหราย Phormidium sp. บําบัดน้ําเสียจากโรงฆาวัว และ
ศึ ก ษาปริ ม าณไขมั น ที่ ไ ด จ ากสาหร า ย ใน bubble column bioreactor ขนาด 3.5 L เลี้ ย งในระบบ
heterotrophic ที่อุณหภูมิ 20°C อัตราการใหอากาศ 1 vvm ความเขมแสง 15 µmol/m2/s ที่ชวงแสง คือ
12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด พบวา สาหราย Phormidium sp. สามารถลดปริมาณ COD, total nitrogen
และ total phosphorus ได 90%, 57% และ 52% ตามลําดับ และพบวาปริมาณ COD 1 mg จะใหปริมาณ
สาหราย 0.43 mg อีกทั้งสาหรายยังมีปริมาณ โปรตีน 32%, ไขมัน 15%, คารโบไฮเดรต 16%, แรธาตุ 22%
และความชื้น 15% ของน้ําหนักเปยก
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Hernándeza et al. (2016) ศึ กษาการเจริญ เติบ โตของสาหราย 3 ชนิดคือ Chalamydomonas
subcaudata, Anabaena sp. และ Nitzschia sp. เพื่อใชผลิต biofuel สาหรายทั้ง 3 ชนิดเลี้ยงในน้ําเสียจาก
โรงฆาสัตวโดยใช HRAPs (75 L high rate algal ponds) การทดลองแบงออกเปน 2 ชุดทดสอบ คือ ชุดการ
ทดลองที่ 1 เลี้ยงในเรือนกระจกภายใตอุณหภูมิ 20±6°C ที่ความเขมแสง 4000±7500 lux เปนระยะเวลา
115 วัน และ ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงในที่รมภายใตสภาวะควบคุม คือ อุณหภูมิ 25±2°C ที่ความเขมแสง
4500±150 lux เป น ระยะเวลา 115 วั น ศึ ก ษา การกํ า จั ด สารอิ น ทรี ย แ ละสารอาหาร การผลิ ต ชี ว มวล
องค ป ระกอบของชี ว มวลที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง ศึ ก ษาการสกั ด ไขมั น โดยใช SC CO2 (supercritical carbon
dioxide) การสกั ด ชี ว มวล และ การตรวจวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะของ monosaccharide ที่ เ กิ ด ขึ้ น พบว า
สาหรายที่เลี้ยงในน้ําเสียที่เลี้ยงในเรือนกระจก (ชุดการทดลองที่ 1) มีประสิทธิภาพการลด COD ได 86% และ
ฟอสฟอรัส ได 91% ในขณะที่สาหรายที่เลี้ยงในที่รม (ชุดการทดลองที่ 2) สามารถลด COD ได 92% และลด
ฟอสฟอรัส ได 71% อีกทั้งพบวาการเลี้ยงสาหรายเลี้ยงในเรือนกระจกใหผลผลิตที่ดีกวาการเลี้ยงในรม ทั้ง
ดานผลผลิตชีวมวล และปริมาณกรดไขมันที่สกัดได โดยสาหรายที่เลี้ยงในเรือนกระจกสามารถผลิตชีวมวลได
มากที่สุดถึง 10.7 g VSS/m2/day ปริมาณกรดไขมันที่สกัดไดเทากับ 142 mg FFA/g ชีวมวล สวนสาหรายที่
เลี้ยงในรมสาหรายผลิตชีวมวลได 7.1 g VSS/m2/day ปริมาณกรดไขมันที่สกัดไดเทากับ 139 mg FFA/g
Kitrungload et al. (2016) ศึ กษาการเจริญ เติบ โตของสาหราย Chlorella vulgaris TISTR 8580
ในน้ําเสียจากโรงฆาสุกรที่ผานกระบวนการบําบัด แลวที่ ความเข มขน 25, 50 และ 75% ทําการเพาะเลี้ ย ง
ภายใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตสีขาว ที่อุณหภูมิ 28±2°C ใหแสงสวาง 12 ชั่วโมง มืด 12 ชั่วโมง พบวา น้ําเสียที่
ความเขมขน 25% สาหรายสามารถเจริญเติบโตไดดี กวาที่ 50 และ 75% นอกจากนี้ สาหรายยังสามารถลด
ปริมาณไนเตรทที่หลงเหลือในน้ําเสียที่ความเขมขน 25% ไดดีที่สุดที่ 53.06% ซึ่งที่น้ําเสียที่ 50 และ 75%
สาหรายมีการเจริญเติบโตนอย อาจจะเนื่องมาจากตะกอนจึงทําใหแสงสองผานไปไดไมดี และพบวา ที่น้ําเสีย
ความเขมขน 75% มีการสะสมปริมาณไขมันที่ 22.91% แต Sornnery et al. (2018) ศึกษาการเจริญเติบโต
ของสาหราย Chlorella vulgaris TISTR 8580 ในน้ําเสียจากโรงฆาสุกรที่ผานกระบวนการบําบัดแลวและผาน
การกรองที่ความเขมขน 25 และ 50% พบวาสาหรายที่เพาะเลี้ยงในน้ําเสียความเขมขน 50% เจริญเติบโตได
ดีกวาสาหรายที่เพาะเลี้ยงในน้ําเสียที่ความเขมขน 25%
การเพาะเลี้ยงสาหรายในน้ําเสียประเภทอื่น ๆ
Sreesai and Pakpain (2007) ศึกษาสาหราย C. vulgaris ที่เลี้ยงในน้ําเสียจากบอกากตะกอนของ
โรงบําบัดน้ําเสียหนองแขม 3 L ภายใน glass reactor ขนาด 5 L โดยใชแสง fluorescence ที่ความเขมแสง
3000, 5000 และ 8000 lux ชวงเวลาการใหแสง คือ 12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด เปรียบเทีย บกั บ ที่
เพาะเลี้ยงในบอโดยใชแสงจากธรรมชาติ ที่ความเขมแสง 2,500-9,000 lux ใหอากาศ 1 L ตอนาที เปนเวลา
24 ชั่วโมง พบวา เมื่อเลี้ยงในบอภายใตแสงจากธรรมชาติ ที่มีความเขมแสง 2,500-9,000 lux ไดสาหรายที่มี
น้ําหนักแหงเทากับ 390 mg/L แตที่ความเขมแสง 8,000 lux ภายใตหลอด fluorescence สาหรายมีน้ําหนัก
แหงเทากับ 356 mg/L ที่ระยะเวลา 4 วัน สวนเมื่อพิจารณาดานการบําบัดคุณภาพน้ํา พบวา หลังจากการ
ทดลอง สาหรายที่เลี้ยงในบอภายใตสภาวะแสงจากธรรมชาติ สามารถลดปริมาณ total Kjeldahl nitrogen
(TKN), total phosphorus (TP), SS และ COD ได 62%, 55 %, 47%, 75% ตามลําดับ สวนสาหรายที่เลี้ยง
ใน glass reactor ที่ความเขมแสง 8,000 lux พบวา ภายในเวลา 4 วัน สาหรายสามารถลดปริมาณ TKN, TP,
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SS และ COD ได 54%, 41% 38% และ 79% ตามลําดับ และทําใหคุณภาพน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมมีคา
ไมเกินคามาตรฐานที่รัฐบาลกําหนด (คือ คา TKN ไมเกิน 100 mg/L)
Agwa et al. (2012) ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โต และปริ ม าณไขมั น ของสาหร า ย Chlorella sp. ที่
เพาะเลี้ยงในน้ําที่แตกตางกัน 5 ชนิด คือ น้ําที่ผสมดวย มูลแพะ มูลสุกร มูลวัว น้ําหมักจากหญา มูลไก ใน
อัตราสวน 30 g/L อุณหภูมิ 28±2°C โดยใชสาหรายที่เจริญเติบโต (algal bloom) จนเปนสีเขียวเหมือนใบไม
ที่ระยะเวลาในการเลี้ยง 5 วัน มาปริมาณ 1 ml เลี้ยงใน flask ขนาด 300 ml และแบงการทดลองออกเปน 3
การทดลอง คือ ชุดที่ 1 ใหอากาศ 150 bubble ตอนาที เลี้ยงภายใตแสงจากหลอด fluorescent ที่ความเขม
แสง 15 µE/m2/s ชุดที่ 2 ไมใหอากาศ เลี้ยงภายใตแสงจากหลอด fluorescent ที่ความเขมแสง 15 µE/m2/s
และ ชุดที่ 3 ภายใตแสงจากธรรมชาติ ใหอากาศโดยการเขยา 2 ชั่วโมงทุก ๆ 12 ชั่วโมง เลี้ยงเปนเวลา 21 วัน
พบวา สาหราย Chlorella sp. เจริญเติบโตไดดีที่สุดในน้ําที่ผสมมูลไกที่เลี้ยงภายใตแสงจากธรรมชาติ ให
อากาศโดยการเขยา 2 ชั่วโมงทุก ๆ 12 ชั่วโมง ซึ่งใหน้ําหนักเซลลแหงเทากับ 2.5 g/L และใหปริมาณไขมัน
18.32% ตอน้ําหนักเซลลเปยก
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บทที่ 3
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของสาหราย
แสงมีผลตอองคประกอบทางเคมีของสาหราย การสังเคราะหดวยแสงนั้นสวนใหญถูกควบคุมโดย
กระบวนการที่ เ รี ย กว า photoacclimation หรื อ photoadaptation ซึ่ ง ในกระบวนการนี้ ทํ า ให เ กิ ด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิคภายในองคประกอบของเซลล รวมกับการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทาง
กายภาพ และคุณสมบัติทางสรีรวิทยาเพื่อเพิ่มการสังเคราะหแสงและการเจริญเติบโตของสาหราย สาหรายจะ
มี ก า ร ส ร า ง เ ม็ ด สี เ ช น chlorophyll a, chlorophyll b, chlorophyll c, phycobiliproteins แ ล ะ
carotenoids เพิ่ มขึ้ น เมื่ อลดความเข มแสงลง ในทางกลับ กัน ที่ความเขม แสงสูงเม็ดสี ที่เ กี่ย วข องกั บ การ
สังเคราะหแสง และ chlorophyll a จะลดลงแต carotenoids (zeaxanthin, b-carotene และ astaxanthin)
ซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทน photoprotective เพิ่มขึ้น แคโรทีนอยดเหลานี้จะสะสมอยูในโครงสรางพิเศษ เชน
plastoglobuli ของ plastids หรือ cytoplasmic lipid ซึ่งมีบทบาทในการปองกันพลังงานแสงสวนเกินจาก
การเขาถึงกลไกการสังเคราะหดวยแสง การสะสม carotenoids อาจเปนผลมาจากการหมุนเวียนของคารบอน
และไนโตรเจนภายในเซลลภายใตสภาวะเครียด การใหแสงแบงออกเปน ความยาวคลื่นแสง ความเขมแสง
และชวงเวลาการไดรับแสง
ความยาวคลื่นแสง
สาหร า ยสามารถสร างอาหารเองไดโดยการดูดซับแสง และเปลี่ย นพลังงานแสงเปนพลังงานเคมี
adenosine triphosphate ( ATP) แ ล ะ nicotinamide adenine dinucleotide phosphate ( NADP)
สาหรายสวนใหญดูดซับแสงที่ความยาวคลื่น 400-700 nm สาหรายแตละชนิดจะมีการดูดซับแสงแตกตางกัน
เชน สาหรายสีเขียวมี chlorophylls ซึ่งเปนเม็ดสีที่สําคัญในการดูดซับพลังงานแสงในชวงความยาวคลื่น 450475 nm และ 630-675 nm และมี carotenoids ซึ่งเปนสีเสริมดูดซับพลังงานแสงในชวง 400-550 nm ชวง
ความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสมสําหรับการผลิตไขมันและการเจริญเติบโตของสาหราย C. vulgaris อยูในชวง
แสงสีฟา (420–450 nm) และแสงสีแดง (660–700 nm) Shu et al. (2012) รายงานวาสาหราย Chlorella
sp. ที่เพาะเลี้ยงรวมกับ Saccharomyces cerevisiae ใน photobioreactor ขนาด 2 L ที่ 28°C ใหอากาศ
ในอัตรา 0.1 vvm (gas volume flow per unit of liquid volume per minute) ใหแสงจากหลอด LED ที่
ความเขมแสง 1,000 lux ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 72 ชั่วโมง พบวาที่ความยาวคลื่นแสงสีแดง (650-680 nm)
สาหราย Chlorella sp. มีอัตราการเจริญเติบโตเปน 0.045 µ/h ซึ่งมากกวาเมื่อเลี้ยงที่แสงสีฟา (440-470
nm) และแสงสีเขียว (510-540 nm) สวนการผลิตไขมัน พบวาสาหราย Chlorella sp. ที่เลี้ยงภายใตแสงที่
ความยาวคลื่นแสงสีแดงใหผลผลิตไขมันนอยกวาสาหรายที่เลี้ยงภายใตแสงสีฟา แตใหผลผลิตไขมันมากกวา
สาหรายที่เลี้ยงภายใตแสงสีเขียว นอกจากนี้ Yan et al. (2013) รายงานวาสาหราย C. vulgaris ที่เลี้ยงใน
flask ขนาด 1 L ที่ บ รรจุ น้ํ า เสี ย สั งเคราะห ชุดทดสอบที่ C2NP (glucose 200 g/ml carbamide 80 g/ml
NaH2PO4 15 g/ml KH2PO4 1.5 g/ml CaCl2 4 g/m และ MgSO4 2 g/ml ซึ่งมี C:N = 5:1) ที่มีแหลงกําเนิด
แสง คือ หลอด LED ที่ความยาวคลื่นแสงสีแดง ที่ความเขมแสง 2,000 µmol/m2/s ชวงแสงที่ใชคือ 12 ชั่วโมง
สวาง : 12 ชั่วโมงมืด ที่ 25.0±0.5°C พบวา C. vulgaris มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด คือ 135.37±10.32%
เมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยง C. vulgaris ดวยแสงที่มีความยาวคลื่นแสงสีขาว เหลือง มวง ฟา และ เขียว อีกทั้ง
Yan et al. (2013)รายงานว า เมื่ อ เลี้ ย ง C. vulgaris ในน้ํ า เสี ย สั ง เคราะห ที่ มี high C loading (COD
607.83±5.72 mg/L, TN 52.41±3.58 mg/L, TP 5.16±0.84 mg/L) และในน้ําเสียสังเคราะหที่มี high N
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loadings (COD 204.36±6.34 mg/L, TN 151.72±4.81 mg/L, TP 5.24±0.79 mg/L) ภายใตหลอด LED สี
แดง ขาว เหลือง มวง ฟา และ เขียว ที่ความเขมแสง 2,000 µmol/m2/s โดยการเปรียบเทียบกันระหว าง
สาหรายที่เลี้ยงภายใตหลอดที่มีความยาวคลื่นแสงสีแดง ขาว เหลือง มวง ฟา และ เขียว พบวาไดสาหรายคิด
เปนน้ําหนักแหง 284.83±18.51 และ 286.63±14.76 mg/L, 254.26±16.59 mg/L และ 256.79±13.78
mg/L, 216.48±19.55 และ 212.59±4.72 mg/L, 164.92±14.53 และ 158.44±10.61 mg/L,
159.03±15.38 และ 154.12±13.18 mg/ L, 107.38±12.46 และ 109.49±10.45 mg/L ตามลําดับ ซึ่งการ
เลี้ยงภายใตความยาวคลื่นแสงสีแดงจะใหผลผลิตสาหรายที่มีน้ําหนักแหงมากที่สุด
ความเขมแสง
ปริมาณความเขมแสงมีผลตอการเจริญเติบโตของสาหราย โดยความเขมแสงที่ไมเพียงพอจะทําให
สาหรายสูญเสีย biomass และอัตราการเจริญเติบโตของสาหรายจะชา เพราะสาหรายจะใชคารโบไฮเดรต
และออกซิเจนในชวง photorespiration แตถาปริมาณแสงมากเกินไปจะสงผลใหสาหรายตายและเกิด การ
ฟอกขาว เชน Sorokin and Krauss (1958) ศึกษาความยาวคลื่น แสงที่เหมาะสมต อการเจริญเติบโตของ
สาหราย C. vulgaris โดยเลี้ยงในอาหารสังเคราะห ใหอากาศที่ผสมคารบอนไดออกไซด 4% ที่อุณหภูมิ 25°C
ในหองปฏิบัติการนาน 8 วัน พบวา ความเขมแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหราย คือ ที่ 4,500 แรง
เทียน โดยทําใหสาหรายมีอัตราการเจริญเติบโต 2.6 µ/day แตที่ความเขมแสงต่ํา ๆ (250-300 แรงเทียน) ทํา
ใหมีอัตราการเจริญเติบโตเพียง 1.9 µ/day นอกจากนี้ Shu et al. (2012) ศึกษาการเลี้ยงสาหราย Chlorella
sp. ภายใตสภาพการทดลองที่กลาวมาแลว เปรียบเทียบผลของความเขมแสงที่ 500; 1,000; และ 2,000 lux
ตอการเจริญเติบโตของสาหราย พบวา เมื่อเลี้ยงสาหรายภายใตหลอด LED แสงสีแดง ที่ความเขมแสง 1,000
lux จะทําใหสาหรายมีอัตราการเจริญมากสุด คือ ที่ 0.045 µ/h อีกทั้ง Yan et al. (2013) ศึกษาอิทธิพลของ
ความเขมแสงที่ 400, 800, 1200, 1600, 2000 และ 2400 µmol/m2/s ภายใตสภาพการเลี้ยงอื่น ๆ ตามที่
กลาวมาแลวตอการเจริญเติบโตของสาหราย C. vulgaris พบวา ที่เลี้ยงภายใตหลอด LED แสงสีแดง ที่ความ
เข ม แสง 2,000 µmol/m2/s ทํ า ให ส าหร า ยเจริ ญ เติ บ โตดี ที่ สุ ด คื อ ได น้ํ า หนั ก แห ง 284.83±18.51 mg/L
รวมทั้ง Atta et al. ( 2013) ที่เลี้ยงสาหราย C. vulgaris ใน flask ขนาด 500 ml ที่ 25°C นาน 8 วัน ภายใต
หลอด LED สี ฟา ที่ ความเข มแสงต า ง ๆ คื อ 100, 200 และ 300 µmol/m2/s โดยมี 12 ชั่ว โมงสวาง : 12
ชั่วโมงมืด พบวา สาหรายมีอัตราการเจริญสูงสุด คือ 1.26 µ/day เมื่อเลี้ยงที่ความเขมแสง 200 µmol/m2/s
ชวงระยะเวลาการไดรับแสง
ชวงเวลาการไดรับแสงในแตละวันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน คารโบไฮเดรต และ ไขมัน
ภายในเซลล การใหแสงชวงเวลาหนึ่งแลวหยุดการใหแสงจะใหผลดีกวาการใหแสงตลอดเวลา ชวงแสงที่นิยมใช
คือ 12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด, 14 ชั่วโมงสวาง : 10 ชั่วโมงมืด และ 16 ชั่วโมงสวาง : 8 ชั่วโมงมืด จาก
การศึกษาของ (Khoeyi et al., 2012) ที่ศึกษาการเจริญเติบโต และการผลิตไขมันของสาหราย C. vulgaris
ภายใต ห ลอด fluorescent ที่ อุณหภู มิ 25.0±0.5°C ที่ความเขมแสงต างๆ (37.5, 62.5 และ 100.0 µmol
m2/s) และที่ชวงระยะเวลาการใหแสงตาง ๆ (8 ชั่วโมงสวาง : 16 ชั่วโมงมืด, 12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด
และ 16 ชั่วโมงสวาง : 8 ชั่วโมงมืด) นาน 10 วัน พบวา สาหรายมีการเจริญเติบโตไดดีที่สุดที่ชวงระยะเวลาการ
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ใหแสง 16 ชั่วโมงสวาง : 8 ชั่วโมงมืด ที่ความเขมแสง 62.5 µmol m2/s และ Atta et al. ( 2013) ศึกษา
อิทธิพลของชวงการใหแสงแตละวัน (12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด; 16 ชั่วโมงสวาง : 8 ชั่วโมงมืด; 24 ชั่วโมง
สวาง : 0 ชั่วโมงมืด) ตอการเจริญเติบโตของสาหราย C. vulgaris ภายใตสภาวะการเลี้ยงดังกลาวมาแล ว
พบวาสาหรายเจริญเติบโตไดดีที่สุด คือ 1.26 µ/day และไดปริมาณไขมันสูงสุด ที่ 23.55% เมื่อเลี้ยงภายใต
หลอด LED สีฟา ที่ความเขมแสง 200 µmol/m2/s ที่ชวงการใหแสงแตละวัน คือ 12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมง
มืด เมื่อเลี้ยงนาน 8 วัน
อุณหภูมิ
สาหรายไมสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเซลลได อุณหภูมิจึงเปนปจจัยที่สําคัญทางดานสิ่งแวดลอม
ที่ กําหนดกิ จ กรรมต า ง ๆ เช น ความต องการสารอาหาร การเผาผลาญพลังงานโดยธรรมชาติ อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาในการเผาผลาญพลังงาน อัตราการเจริญเติบโตของสาหร าย และปริมาณชีวมวล โดยทั่ว ไป
อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสาหรายจะอยูระหวาง 20-24°C สาหรายสวนใหญจะทนตออุณหภูมิ
ในชวง 16-27°C ที่อุณหภูมิต่ํากวา 16°C สาหรายจะการเจริญเติบโตชา ซึ่งการลดลงของอุณหภูมิจะทําใหการ
เจริญเติบโตต่ํากวาระดับที่เหมาะสม แตที่อุณหภูมิต่ําสาหรายจะเกิดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นในระบบเมเมเบรน
สาหรายจะเกิดการปรับปรุงเสถียรภาพและของเหลวของเยื่อหุมเซลล โดยเฉพาะอยางยิ่งเยื่อหุม thylakoid
ซึ่งจะชวยปองกันกระบวนการ photosynthetic จากphotoinhibition ที่อุณหภูมิต่ํา และที่อุณหภูมิ 35°C
ขึ้นไปสาหรายจะเกิดการตาย
Converti et al. (2009) ศึกษาผลของอุณหภูมิตอการเจริญเติบโตและปริมาณไขมันของสาหราย C.
vulgaris โดยใช fluorescence ที่ระยะเวลา 14 วันเปนแหลงกําเนิดแสง ที่ความเขมแสง 70.0 µE/m2/s ใน
อาหารเลี้ ย ง Bold’s Basal ที่ มี ป ริ ม าณไนโตรเจน 1.50 g/L พบว า สาหร า ย C. vulgaris มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด คือ 0.14±0.00 µ/day ที่อุณหภูมิ 25 และ 30°C และมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงเหลือ
0.12±0.01 µ/day ที่อุณหภูมิ 35°C และที่ 38°C สาหราย C. vulgaris หยุดชะงักการเจริญเติบโตและเริ่มตาย
โดยสาหราย C. vulgaris เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีน้ําตาล อัตราการเจริญเติบโตอยูที่ -0.01±0.01 µ/day สวน
ที่ อุ ณ หภู มิ 25°C สาหร า ย C. vulgaris ให ผ ลผลิ ต ไขมั น สู ง สุ ด ที่ 14.71% แต เ มื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ เ ป น 30°C
สาหราย C. vulgaris มีปริมาณไขมันเหลือ 5.90% ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ma et al. (2014) ที่ศึกษา
ผลของอุ ณ หภู มิ ต อ การเจริ ญ เติ บ โต และปริ ม าณไขมั น ของสาหร า ย C. vulgaris ที่ เ ลี้ ย งด ว ยระบบ
mixotrophic ภายใตแสง fluorescent ที่ความเขมแสง 300 µmol/m2/s ในชวงแสง 12 ชั่วโมงสวาง : 12
ชั่วโมงมืด นาน 10 วัน พบวา อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเลี้ยงสาหราย C. vulgaris คือ ที่ 30°C โดยที่ 25°C
สาหราย C. vulgaris มีปริมาณ ชีวมวล 4.19 g/L และปริมาณไขมัน 35% สวนที่ 30°C สาหราย C. vulgaris
มีปริมาณชีวมวล 4.24±0.05 g/L และปริมาณไขมัน 37±1.0% แตที่ 20°C สาหราย C. vulgaris จะถูกยับยัง
การเจริ ญเติ บ โต เนื่ องจากประสิ ทธิ ภ าพการสังเคราะหแสงของสาหรายลดลงที่อุณหภูมิต่ํา สว นที่ 35°C
สาหรายมีปริมาณชีวมวล 1.25±0.10 g/L ในวันที่ 5 และมีปริมาณชีวมวลลดลงเหลือ 1.00 g/L ในวันที่ 10
แสดงใหเห็นวาสาหราย C. vulgaris ไมสามารถทนอุณหภูมิที่ 35°C ได
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แหลงคารบอนจากกาซ CO2
สาหร า ยสามารถจั บก า ซ CO2 จากแหลงที่แตกตางกัน เชน จากอากาศ โรงงาน และที่อยูในรูป
คารบอเนตที่สามารถละลายน้ําได เชน Na2CO3 และ NaHCO (Wang et al., 2010) สาหรายที่เลี้ยงในระบบ
ปดและระบบเปด สาหรายจะไดรับ CO2 จากการเติมอากาศ หรือสัมผัสกับอากาศโดยตรง สาหรายจะจับกาซ
CO2 ในอากาศ เพื่อใชในการเจริญเติ บโต แตมีขอจํากัดเนื่องจากปริมาณ CO2 ในอากาศมี เพีย ง 0.033%
(Chelf et al., 1993) สวนคารบอนจากแหลงอื่น ๆ ที่สาหรายสามารถนําไปใชในเการเจริญเติบโตได เชน
glucose, acetate, ethanol, alanine aspartame, fructose, galactose, pyruvate และ succinate
Zheng et al. (2011)ศึ ก ษาความเข ม ข น ที่ เ หมาะสมของแหล ง อนิ น ทรี ย ค าร บ อน 3 ชนิ ด ได แ ก
Na2CO3, NaHCO3 และ CO2 ที่มีผลตอปริมาณไขมันของสาหราย C. vulgaris หลังจากเลี้ยง 10 วัน พบวา
สาหรายเจริญเติบโตไดที่ความเขมขน 40 mmol/L ของ Na2CO3 และ NaHCO3 โดยไดสาหราย C. vulgaris
ที่มีน้ําหนักแหง 0.52 g/L และ0.67 g/L ตามลําดับ และใหไขมัน 0.19 g/L และ 0.22 g/L ตามลําดับ แตเมื่อ
ให 6% CO2 สาหรายเจริญเติบโตเร็วไดสาหราย 2.42 g น้ําหนักแหง /L และปริมาณไขมันสูงถึง 0.72 g/L
หากปริมาณ CO2 ต่ํา อนินทรียคารบอนที่ใหจะไมเพียงพอ ปริมาณไขมันจึงลดลง แตที่ความเขมขน CO2 สูง
(เชน ที่ 15% CO2) จะทําให pH ต่ํา ซึ่งจะไปยับยังการผลิตไขมัน ดังนั้น Na2CO3 และ NaHCO3 จึงมีความ
เหมาะสมตอการเลี้ยงสาหราย C. vulgaris เพื่อการผลิตไขมันมากกวาที่เลี้ยงโดยให CO2
Lee et al. (2011) ศึ กษาปริ มาณความเข ม ขน CO2 ที่ 0.07, 1.4, 3.0 และ 5.0% ที่อัตราการให
อากาศ 0.5 L/นาที ภายใตแสง fluorescent ที่ความเขมแสง 39.19, 72.97, 105.41, 116.22, 135.14 และ
175.68 µmol/m2 /s อุ ณ หภู มิ 25±1°C ช ว งเวลาการให แ สง 12 ชั่ ว โมงสว า ง : 12 ชั่ ว โมงมื ด ใน
photobioreactor ขนาด 2.4 L เปนเวลา 10 วัน โดยใชน้ําเสียจากฟารมสุกรที่มี PO4-P ที่ความเขมขน 5060 mg/L และ NH4-N ที่ความเขมขน 1,700-2,400 mg/L พบวา เมื่อเลี้ยง C. vulgaris ที่ 5% CO2 ความ
เขมแสง 175.68 µmol/m2/s ทําใหไดสาหรายที่มีน้ําหนักแหงสูง คือ ที่ 1.83 g/L แตเมื่อเลี้ยงสาหรายโดยให
3% CO2 ความเขมแสง 175.68 µmol/m2/s ทําใหไดสาหรายที่มีน้ําหนักแหง 1.80 g/L ดังนั้นหากพิจารณา
ในดานความคุมคาเมื่อตองซื้อกาซ CO2 เพื่อเปนแหลงคารบอนในการเลี้ยงสาหราย สรุปไดวาที่เลี้ยงโดยให
3% CO2 ใหผลผลิต น้ําหนักแหงดีกวาที่เลี้ยงโดยให 5% CO2
แตผลการวิจัยสวนหนึ่งรายงานวาการใช 5% CO2 จะทําให C. vulgaris เจริญเติบโตไดดีที่สุด เชน
Zheng et al. (2012) และ Lam and Lee (2013) โดย Zheng et al. (2012) ศึกษาปริมาณความเขมขน
CO2 ที่ 0.03, 1, 5, 10 และ 15% ที่อัตราการใหอากาศ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 vvm ที่มีผลตอสาหราย
C. vulgaris ที่เลี้ยงใน photobioreactor ที่ 25°C ภายใตแสง fluorescent ที่ความเขมแสง 300 µmol/m2/s
ชวงเวลาการใหแสง 12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด ทําการทดลองเปนเวลา 10 วัน พบวา การเติมอากาศที่มี
5% CO2 ทําใหสาหรายมีคา น้ําหนักแหง ผลผลิตตอวัน อัตราการเจริญเติบโต มีคาเปน 3.76±0.16 g/L,
1.01±0.11 g/L/day และ 1.20±0.13 day ตามลําดับ นอกจากนี้สาหรายยังมีคาการผลิตไขมัน ปริมาณไขมัน
ภายในเซลล และผลผลิตไขมันมีคาเปน 150±7 mg/L/day, 40±1% และ 1.50±0.12 g/L ตามลําดับ แตใน
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สภาพการเลี้ยงที่ใหอากาศปกติ (คือ มี 0.03% CO2) ที่ 25°C ภายใตสภาพการทดลองเดียวกัน พบวาสาหราย
มีน้ําหนักแหง 2.71 g/L ซึ่งมีน้ําหนักแหงนอยกวาในกรณีที่เลี้ยงโดยเติมอากาศที่มี 5% CO2
แตการเลี้ยงสาหรายโดยเติมอากาศที่มี 15% CO2 ภายใตสภาพการทดลองเดียวกัน พบวา สาหรายที่
ไดมีปริมาณน้ําหนักแหง ผลผลิตตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตมีคาเปน 0.65 g/L, 0.15±0.02 mg/L/day.
และ 0.25±0.03 day ซึ่ ง ลดลงกว า สาหร า ยที่ เ ลี้ ย งโดยการเติ ม อากาศที่ มี 0.03, 1, 5 และ 10 % CO2
เนื่องจาก pH ลดลงซึ่งสงผลใหสรางเอนไซมลดลง ซึ่งทั้ง ribulose 1,5-bisphosphate และ carboxylaseoxygenase เปนเอนไซมที่ใชในการสังเคราะหแสง จึงไปยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหราย อีกทั้งพบวาเมื่อ
เลี้ยงโดยใหอากาศที่มี 5% CO2 อัตราการใหอากาศ 0.5 vvm ที่ 25°C ภายใตแสง fluorescent ที่ความเขม
แสง 300 µmol/m2/s ชวงเวลาการใหแสง 12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด นาน 10 วัน ทําใหไดสาหรายที่มี
คาน้ําหนักแหง ผลผลิตตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตมีคาเปน 3.83±0.20 g/L, 1.07±0.11 g/L/day และ
1.22±0.12 day ตามลําดับ และสาหรายมีคาการผลิตไขมัน ปริมาณไขมันภายในเซลล และผลผลิตไขมัน มีคา
เปน 157±9 mg/L/day, 41±2% และ 1.57±0.12 g/L ตามลําดับ จึงสรุปไดวาการใหอากาศที่มี 5% CO2
และอั ต ราการให อากาศ 0.5 vvm ทํ า ให ส าหรายมี น้ําหนักแหง อัตราการเจริญ เติบ โต คาการผลิตไขมัน
ปริมาณไขมันภายในเซลล และ ผลผลิตไขมันดีกวาการใหอากาศที่มี 5% CO2 เพียงอยางเดียว
Lam and Lee (2013) ศึกษาผลของความเขมขนของแหลงคารบอน 2 ชนิด คือ CO2 และ NaHCO3
ตอการเจริญเติบโต และปริมาณไขมันของสาหราย C. vulgaris ที่เลี้ยงใน column type photobioreactor
ขนาด 5 L ที่ 25–28°C ภายใตแสง fluorescent ที่ความเขมแสง 60–70 µmol/m2/s ใหแสงสวางตลอด 24
ชั่วโมง เลี้ยงเปนเวลา 16 วัน โดย CO2 ศึกษาที่ความเขมขน 0.03, 0.5, 1.0, 2.0 และ 5.0% สวน NaHCO3
ศึกษาโดยแบงเปน 2 การทดลองยอย ดังนี้ การทดลองยอยที่ 1 ทดสอบโดยให NaHCO3 ที่ความเขมขน 0.05,
0.1, 0.15, 0.2 และ 0.3 g ของ CO2/L แลวปรับ pH เริ่มตนใหเปน pH 4 เลี้ยงเปนเวลา 16 วัน สวนการ
ทดลองยอยที่ 2 ทดสอบโดยให NaHCO3 ที่ความเขมขน 0.05, 0.1, 0.1, 0.2 และ 0.3 g ของ CO2/L แลวปรับ
pH เริ่มตนใหเปน pH 8.5 เลี้ยงเปนเวลา 16 วัน พบวา การเลี้ยงสาหรายโดยให 5% CO2 ใหผลดีกวาการให
NaHCO3 โดยชุดการทดลองที่ให 5% CO2 ทําใหสาหรายมีไขมันในเซลล 18.7% และมีน้ําหนักแหง 72.66
mg/L/day สวนการทดลองที่ให NaHCO3 ชุดการทดลองยอยที่ 1 คือ ที่ให NaHCO3 ที่ความเขมขน 0.3 g
พบวา สาหรายมีไขมันในเซลล 13.1% และมีน้ําหนักแหง 14.06 mg/L/day และชุดการทดลองยอยที่ 2 ที่ให
NaHCO3 ที่ ค วามเข ม ข น 0.3 g พบว า สาหร า ยมี น้ํ า หนั ก แห ง 2.75 mg/L/day อี ก ทั้ ง Lam and Lee
(2013) กลาววาการให CO2 ในปริมาณที่มากเกินไป เชน 12-15% จะมีผลตอการกําจัด CO2 เนื่องจากสภาวะ
ที่มี CO2 สูงจะทําใหอาหารเกิดสภาพกรด และทําใหสาหรายตาย เมื่อปลอยสูแหลงน้ําทําให CO2 ที่เหลืออยู
ปนเปอนในแหลงน้ําได
สวน Zheng et al. (2011) ศึกษาผลของความเขมขนของแหลงอนิน ทรียคารบ อน 3 ชนิด ไดแก
Na2CO3, NaHCO3 และ CO2 ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงสาหราย C. vulgaris ที่เวลา 10 วัน พบวาเมื่อให 6%
CO2 ในการเลี้ยงสาหราย C. vulgaris ไดน้ําหนักแหงเปน 2.42 g/L และปริมาณไขมัน 0.72 g/L ซึ่งทําใหได
สาหรายที่มีน้ําหนักแหง และปริมาณไขมันดีกวาการเลี้ย งที่ ให Na2CO3 และ NaHCO3 ที่ความเขมขน 40

53

mmol/L ที่ทําใหไดสาหรายที่มีน้ําหนักแหง 0.52 g/L และ 0.67 g/L ตามลําดับ และไดไขมันเทากับ 0.19
g/L และ 0.22 g/L ตามลําดับ อีกทั้งเขารายงานวาการเลี้ยงสาหรายโดยให CO2 ที่ความเขมขนสูง (อยางนอย
6%) จะทําให pH ต่ํา สงผลใหยับยั้งการผลิตไขมัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Anjos et al. (2012) ที่
ศึกษาความเขมขนของ CO2 ที่ 2, 6, 10% และใหอากาศที่อัตรา 0.1, 0.4 และ 0.10 vvm ตอการเจริญเติบโต
ของสาหราย C. vulgaris P12 ที่เลี้ยงใน photobioreactors ที่ 30°C ภายใตแสง fluorescent ที่ความเขม
แสง 70 µmol/m2/s นาน 7 วัน พบวา สาหราย C. vulgaris P12 สามารถเจริญเติบโตไดทุกอัตราการให
อากาศ และทุกความเขมขนของกาซ CO2 ที่ทดสอบ แตสภาพการทดลองที่ใหผลการเจริญเติบโตดีที่สุด คือ
ทําใหไดปริมาณน้ําหนักแหง และอัตราการผลิตน้ําหนักแหงตอวัน มีคาเปน 10.0±0.5 g/L และ 1.3±0.0 g/L/
day ตามลําดับ เมื่อใหอากาศ 0.4 vvm ที่มี 6% CO2
นอกจากนี้ Rendón et al. (2013) ศึกษาความเขมขนของ CO2 ที่ 0.035, 1.1 , 3.7 และ 8.5% ให
อากาศที่อัตรา 864 ml/m ภายใตแสง LED ที่ 4 ความยาวคลื่น ไดแก สีขาว แดง ฟา และ มวง ที่ความเขม
แสง 300 µmol/m2 /s ช ว งการให แ สง 24 ชั่ ว โมงสว า ง เลี้ ย งสาหร า ย C. vulgaris UTEX 26 ใน
photobioreactor ขนาด 4 L ที่ 22±0.9°C นาน 15 วัน พบวา การเลี้ย งดว ย CO2 ที่ความเขมขน 8.5%
ภายใตแสง LED สีขาว ทําใหไดสาหราย C. vulgaris UTEX 26 ที่เจริญเติบโตดีที่สุด คือ มีปริมาณน้ําหนักแหง
1.592±0.021 g/L
Kong et al. (2011) ศึกษาผลของปจจัยสภาพการเลี้ยง C. vulgaris ตออัตราการเจริญเติบโต และ
ปริมาณไขมัน ภายใตสภาพการทดลองทั่วไปแบบ mixotrophic ที่ 25°C ความเขมแสง 2,500 lux ชวงแสง
คือ 12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด เขยาที่ 120 rpm นาน 4 วัน โดยทดลองใชแหลงคารบอนตาง ๆ ไดแก
glucose, sodium bicarbonate, sodium acetate, sucrose และ glycerin พบวา แหลงคารบอนที่ดีที่สุด
คือ glucose โดยเมื่อให glucose 1 g/L จะไดสาหรายที่มีน้ําหนักแหง 1.23±0.02 g/L และใหปริมาณไขมัน
8.45±0.81% ซึ่งใหปริมาณน้ําหนักแหง และไขมันมากกวาที่ใชแหลงคารบอนอื่น ๆ ที่ทดลองที่ความเขมขนที่
เท า กั น (sodium bicarbonate, sodium acetate, sucrose และ glycerin ที่ ค วามเข ม ข น 1 g/L) ต อ มา
ศึกษาความเขมขนของ glucose ที่เหมาะสมตอสาหราย C. vulgaris โดยทดสอบกับ glucose ที่ความเขมขน
ตาง ๆ ดังนี้ 0, 1, 5, 10 และ 20 g/L พบวา glucose ที่ความเขมขน 20 g/L เหมาะสมที่สุด โดยทําใหสาหราย
C. vulgaris มีปริมาณน้ําหนักแหง 2.24±0.26 g/L และปริมาณไขมัน 17.74±0.43% ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Cheirsilp and Torpee (2012) ที่ศึกษาความเขมแสง และปริมาณ glucose ที่มีผลตอการ
เจริ ญ เติ บ โต และปริ ม าณไขมั น ของสาหร า ย Chlorella sp. น้ํ า เค็ ม ภายใต ส ภาพการทดลองแบบ
mixotrophic ที่อุณหภูมิ 30°C อัตราการใหอากาศ 0.01 vvm ความเขมแสง 3,000 lux ชวงที่ไดรับแสง คือ
16 ชั่วโมงสวาง : 8 ชั่วโมงมืด นาน 10 วัน พบวา สาหรายที่เลี้ยงดวย glucose ที่ความเขมขน 20 g/L ทําให
ไดสาหรายที่มีปริมาณไขมัน และปริมาณ chlorophyll มากที่สุด คือ ไดปริมาณไขมันเทากับ 651.2±10.2
mg/L และปริมาณ chlorophyll 8.40±2.76 g/L นอกจากนี้ ยังศึกษาการเจริญเติบโต และการผลิตไขมัน
ของสาหราย Chlorella sp. น้ําเค็ม โดยแบงการทดลองออกเปน 3 การทดลอง ดังนี้ คือ (1) ใช glucose 10
g/L ความเขมแสง 3,000 lux (2) เติม glucose 2 g/L ทุก ๆ 2 วัน เลี้ยงที่ความเขมแสง 3,000 lux (3) เติม
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glucose 2 g/L ทุก ๆ 2 วัน และเพิ่มความเขมแสง 500 lux จากความเขมแสงเริ่มตน 3,000 lux ทุก ๆ 2 วัน
พบวา สภาพการทดลองที่ดีที่สุด คือ การเติม glucose 2 g/L ลงในอาหารทุก ๆ 2 วัน และเพิ่มความเขมแสง
500 lux จากความเขมแสงเริ่มตน 3,000 lux ทุก ๆ 2 วัน เมื่อเลี้ยงสาหรายนาน 6 วัน ซึ่งทําใหไดสาหรายที่มี
ปริมาณน้ําหนักแหง 4.48 g/L และไดปริมาณไขมัน 1,123.7 mg/L
Kong et al. ( 2 0 1 3 ) ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ค ว า ม เ ข ม ข น ข อ ง glycerol ที่ 1, 5, 10 g/ L แ ล ะ
glycerol+glucose ที่อัตรา 1 : 2, 5 : 2 และ 10 : 2 g/L ตอการเจริญเติบโต และการผลิตไขมันของสาหราย
C. vulgaris ใน flask ขนาด 250 ml ที่อุณหภูมิ 30±1°C ใหแสง fluorescent ที่ความเขมแสง 2,500 lux
ชวงที่ไดรับแสง คือ 12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด ไมมีการเติมอากาศ แตใชการเขยาที่ 120 rpm เปนเวลา 4
วัน และเลี้ยงดวยระบบ mixotrophic พบวา เมื่อใช glycerol+glucose อัตราสวน 10 : 2 g/L ทําใหสาหราย
มี น้ํ า หนั ก แห ง และไขมั น ดี ที่ สุ ด คื อ ได น้ํ า หนั ก แห ง 2.62±0.10 g/L และปริ ม าณการผลิ ต ไขมั น มี ค า เป น
0.06968 g/l/day
แหลงไนโตรเจน
ไนโตรเจนคิดเปนน้ําหนัก 7-10% ของน้ําหนักเซลลแหง Ammonia, nitrate, nitrite และ urea เปน
แหลงไนโตรเจนที่สาหรายสามารถนํามาใชในการเจริญเติบโต หากปริมาณไนโตรเจนมีจํากัดจะทําใหสาหราย
ไมสามารถสังเคราะหสารที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ เชน โปรตีน กรดนิวคลีอิก และคลอโรฟลลได ซึ่งสาร
เหลานี้มีความจําเปนตอการเจริญเติบโต การแบงเซลล และปริมาณไนโตรเจนภายในเซลลสาหรายและมีผลตอ
อั ต ราการเจริญ เติบ โตของสาหรา ย แม ว า ปริมาณไนโตรเจนที่มีอยูอยางจํากัดจะมีผลใหสาหรายหยุดการ
เจริญเติบโต แตสาหรายยังคงสังเคราะหแสงอยูตลอดเวลา สาหรายไดรับพลังงานจากคารบอนรวมกับ การ
สังเคราะหแสง และเปลี่ยนจากการสังเคราะหโปรตีนไปเปนการสรางไขมัน และคารโบไฮเดรตแทน (Wang et
al., 2008)
Przytocka-Jusiak et al. (1977) พบวาสาหราย C. vulgaris เจริญเติบโตลดลง 50% ในสภาพการ
เลี้ยงที่มีแอมโมเนีย 0.33 g/L สวนสาหราย C. vulgaris stain AA สามารถทนสภาวะที่มีแอมโมเนียที่ความ
เขมขนสูงไดดีกวา C. vulgaris โดยสาหราย C. vulgaris stain AA เจริญเติบโตลดลง 50% ในสภาพการเลี้ยง
ที่มีแอมโมเนีย 195 g/L
สวน Kong et al. (2011) รายงานวาในระบบการเลี้ยงสาหราย C. vulgaris แบบ mixotrophic ที่มี
ปริมาณ glucose 10 g/L ภายใตความเขมแสง 2,500 lux ชวงเวลาการไดรับแสง คือ 12 ชั่วโมงสวาง : 12
ชั่วโมงมืด ที่อุณหภูมิ 25°C เขยาที่ 120 rpm เลี้ยงนาน 6 วัน ทําการทดสอบเปรียบเทียบเมื่อเลี้ยงในสภาพที่มี
แหลงไนโตรเจนที่ทดสอบ 6 ชนิด คือ potassium nitrate (KNO3), urea (NH2)2CO, ammonium sulfate
((NH4)2SO4), ammonium nitrate (NH4NO3), peptone และ beef extract เมื่อแตละแหลงไนโตรเจนใชที่
ความเขมขนเทากัน คือ 0.5 g/L พบวา สาหรายสามารถใชไนโตรเจนทั้ง 6 ชนิด เปนแหลงไนโตรเจนได โดย
potassium nitrate จะให ผ ลดี ที่สุ ด ทั้ งด า นปริมาณน้ําหนักแหง (3.43±0.15 g/L) อัตราการเจริญ เติบ โต
(0.87±0.04 µ/day) และผลผลิตไขมัน ของสาหราย C. vulgaris (47.10±3.55 mg/L/day) แตใหปริ มาณ
ไขมันในสาหรายเทากับ 8.23±0.35% ซึ่งนอยกวาการใช peptone (ที่มีคาเปน 11.33±1.00%) อีกทั้งพบวา
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การใช ammonium sulfate, ammonium nitrate, peptone และ beef extract เปนแหลงไนโตรเจน ทํา
ให pH ของอาหารที่เลี้ยงลดลงจาก 7.2 ไปเปน 2.55, 2.51, 3.07 และ 3.11 ซึ่งเปนสภาวะที่ไมเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของสาหราย C. vulgaris จึงสงผลใหการเจริญเติบโตของสาหราย C. vulgaris ลดลงเหลือ
1.84±0.10 g/L, 1.62±0.18 g/L, 0.72±0.03 g/L และ 1.20±0.26 g/L ตามลําดับ อยางไรก็ตาม potassium
nitrate มีราคาสูง จึงอาจไมเหมาะสมสําหรับการผลิตสาหรายเชิงพาณิชย ในขณะที่ urea มีราคาไมสูงมาก
(ราคาถูกกวา potassium nitrate 2 เทา) แตผลผลิตที่ไดยังมีคุณภาพดอยกวาที่ไดจากการใช potassium
nitrate เปนแหลงไนโตรเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอัตราการเจริญเติบโต เชน ผลการทดลองเมื่อใช urea ที่
0.75 g/L ทําใหไดผลผลิตสาหรายคิดเปนน้ําหนักเซลลแหง 3.28±0.30 g/L อัตราการเจริญเติบโต 0.64±0.03
µ/day และ ไขมัน 5.48±0.35% สวนที่เลี้ยงโดยให urea 0.5 g/L ทําใหไดผลผลิตสาหรายคิดเปนน้ําหนั ก
เซลลแหง 3.18±0.55 g/L อัตราการเจริญเติบโตของสาหราย 0.67±0.04 µ/day และไขมัน 6.10±0.76%
Velichkova (2014) ทดลองเลี้ยงสาหราย C. vulgaris (SKU: 100-CVC00-50) ใน flask ขนาด 500
ml ใชน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 250 ml เปนแหลงอาหาร ทําการเติมอากาศที่มี 2% CO2 (v/v) ภายใต
แหล งกํ าเนิ ด แสง luminescent lamps Sylvania Aqua Star 18 w 3 หลอด อุณหภูมิของแสง 10,000 k
(kelvin) หางจาก flask 30 mm ชวงเวลาการใหแสง คือ 12 ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด ที่อุณหภูมิ 25-27°C
ใช urea หรือ ammonium nitrate เปนแหลงไนโตรเจน ที่ความเขมขน 1.125 g/L เทากัน พบวา สาหรายที่
เลี้ยงดวย urea มีน้ําหนักเซลลแหง 1.2 g./L ซึ่งไดผลดีกวาการใช ammonium nitrate เปนแหลงไนโตรเจน
ที่ไดน้ําหนักเซลลแหง 0.98 g/L
แหลงฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารหลักที่สาหรายทุกชนิดจําเปนตองใชในการเจริญเติบโต และมีความสําคัญ
ตอกระบวนการตาง ๆ ภายในเซลล เชน การสังเคราะห nucleic acids และการถายเทพลังงานภายในเซลล
ฟอสฟอรัสมีปริมาณจํากัดในแหลงน้ําธรรมชาติ ฟอสฟอรัสในธรรมชาติจะอยูในรูปของ orthophosphate
และรวมอยูในสารอินทรียอื่น ๆ สาหรายสามารถใชประโยชนจากฟอสฟอรัสที่อยูในรูปที่แตกตางกัน เชน
ฟอสฟอรั ส ที่ อ ยู ใ นรู ป สารอิ น ทรี ย ฟอสเฟต และฟอสฟอรั ส ที่ เ ป น สารประกอบ ซึ่ ง ฟอสฟอรั ส จะถู ก
hydrolyzed โดย extracellular phosphatases นอกจากนี้สาหรายยังสามารถใชฟอสฟอรัสในรูปของอนินท
รียฟอสเฟต คือ H2PO4− หรือ HPO42− ความเขมขนที่ดีที่สุดของฟอสฟอรัสในอาหารเมื่อพิจารณาจากการที่
สาหร ายสามารถทนได และเจริ ญเติ บโตได คือที่ 50 µg/L-20 mg/L ลัดดา วงศรัตน (2543) กลาววาเมื่อ
สาหร า ยขาดฟอสฟอรั ส (P = 0) จะมี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตของสาหร า ย โดยทํ า ให มี ป ริ ม าณโปรตี น ,
chlorophyll a, RNA และ DNA ลดลง แต ป ริมาณแปงหรือคารโ บไฮเดรตจะเพิ่ มขึ้น อีกทั้งในสภาวะที่ มี
ไนโตรเจนไมเพียงพอ (N = 0) ฟอสฟอรัสจะเปนปจจัยสําคัญในการสะสมไขมันของสาหราย และเมื่อสาหราย
อยู ใ นสภาวะที่ ไ ม เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเจริ ญ เติ บ โต สาหร า ยจะดึ ง ฟอสฟอรั ส ในอาหารมาสะสมไว ใ นรู ป
polyphosphate (Poly-P) (Harold, 1966)ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Chu et al. (2013) ที่ทดลอง
เลี้ยงสาหราย C. vulgaris ใน flask ขนาด 2,000 ml ภายใตแสง fluorescent ขนาด 40 W 3 หลอด ที่ความ
เขมแสง 6,000 lux ระยะหางจาก flask กับหลอดไฟ 6 cm ที่ชวงเวลาการใหแสง คือ 16 ชั่วโมงสวาง : 8
ชั่วโมงมืด ที่อุณหภูมิ 25±2°C ใหอากาศที่ผสมดวย 4% CO2 ที่อัตราการใหอากาศ 0.5 vvm เลี้ยงในอาหาร
BG-11 เปนเวลา 6 วัน นํามาปนใหตกตะกอน และนํามาเลี้ยงในอาหาร BG-11 ที่แบงเปน 5 ชุดการทดลอง
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ซึ่ งประกอบด ว ย 4 ชุ ดทดสอบ ได แก ไม มีไนโตรเจน (N=0, P=35 mg/L), ไม มีฟอสฟอรั ส (P=0, N=200
mg/L), ไมมีไนโตรเจน และไมมีฟอสฟอรัส (N=0 และP=0), ไมมีไนโตรเจน สวนฟอสฟอรัสมีอยูอยางจํากัด
(N=0 และ P limited (P limited คือ จํากัดปริมาณฟอสฟอรัสมีอยูในปริมาณที่นอยกวาปริมาณที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของสาหราย และเติมฟอสฟอรัสทุก ๆ 2 วัน) และชุดควบคุม (N=200 mg/L, P=35 mg/L)
โดยเติมสาหรายที่มีปริมาณชีวมวล 560 mg/L ในอาหารในอัตราสวน คือ สาหรายปริมาตร 1 สวน : อาหาร
ปริมาตร 8 สวน เลี้ยงเปนเวลา 14 วัน พบวาในกลุมที่ขาดไนโตรเจนสาหรายมีน้ําหนักแหง 95.36 mg/L/day
ซึ่งนอยกวากลุมควบคุม (100.40 mg/L/day) แตมีน้ําหนักแหงสูงกวากลุมไมมีไนโตรเจนและมีฟอสฟอรัสใน
ปริมาณที่จํากัด (67.78 mg/L/day), ไมมีไนโตรเจนและไมมีฟอสฟอรัส (41.75 mg/L/day) และกลุมไมมี
ฟอสฟอรัส (38.25 mg/L/day) อีกทั้งพบวากลุมที่ขาดไนโตรเจน สาหรายมีน้ําหนักไขมัน 58.39 mg/L/day
ซึ่งมีปริมาณน้ําหนักไขมันมากกวากลุมการทดลองอื่น
Liang et al. (2013) ทดลองเลี้ ย งสาหราย Chlorella sp. ในอาหาร BG-11 ที่อุณหภูมิ 25±2°C
ความเขมแสง 30 µmol/m2/s เลี้ยงในอาหาร BG-11 ปริมาตร 1 L จนสิ้นสุดระยะการเจริญเติบโต และทํา
การเจือจางดวย BG-11 ที่ไมมีฟอสฟอรัส แตมีปริมาณไนโตรเจน 1.76 mM เลี้ยงเปนเวลา 2 วัน และนําไป
เลี้ยงตอในอาหารที่มีฟอสฟอรัสที่ 5 ระดับความเขมขน ไดแก 16, 32, 80, 160 และ 240 µM และแตละความ
เขมขนมีปริมาณไนโตรเจน 1.76 mM พบวาเมื่อเลี้ยงสาหรายในอาหารที่มีฟอสฟอรัส 32 µM ทําใหสาหรายมี
การสะสมไขมัน 23.60% ซึ่งมีคามากกวาสาหรายที่เลี้ยงในอาหารที่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่ระดับความเขมขน
อื่นที่ทดสอบ (16, 80, 160 และ 240 µM)
ความเปนกรด-ดาง (pH)
ธีรยุทธ บุญคง (2552) กลาววาคา pH สามารถบอกถึงปริมาณการละลายของกาซ CO2 หรือปริมาณไบ
คารบอเนตในอาหารได เนื่องจากเมื่อมีปริมาณ CO2 ละลายในอาหารมาก จะทําให pH ลดลง คา pH ของอาหารที่
ใช ในการเลี้ ยงมี ผลกระทบต อกระบวนการเผาผลาญอาหาร และการเจริ ญเติ บโตของสาหร าย รวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสมดุลของสารอนินทรีย คารบอน สาหรายสวนใหญจะเจริญเติบโตและสังเคราะหแสงไดดีในชวง
pH ที่เปนกลาง คือ pH 7-9 Wang et al. (2010) พบวาเมื่อใชน้ําเสียจากบอหมักกาซชีวภาพ 50% ผสมกับอาหาร
สําหรับเลี้ยงสาหราย C. vulgaris เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณไขมัน โดยแบงการทดลองออกเปน 2 ชุด
การทดสอบ คือ
(1) ชุดที่ pH เริ่มตนมีคาตาง ๆ ไดแก 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 และ 8.5
(2) ชุดที่ควบคุม pH ตลอดการทดลองไวที่ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 และ 8.5 โดยปรับ pH
ตามตองการดวย HCl หรือ NaOH พบวา สาหรายเจริญเติบโตไดดีที่ pH เริ่มตน 6.5 คือ ไดน้ําหนักแหงสาหราย
2.694 g/L และที่ควบคุม pH ไวที่ 8.5 สาหรายมีอัตราการสะสมไขมันสูงสุด คือ 49.6% ดังนั้นคา pH ที่เหมาะสม
สําหรับการเลี้ยงสาหราย คือ ที่ pH เริ่มตน 7 ซึ่งมีอัตราการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสถึง 95% และ 97%
ตามลําดับ นอกจากนี้ Rachlin and Grosso (1991) เลี้ยงสาหราย C. vulgaris (UTEX 30) ที่ pH เริ่มตนตาง ๆ
ดังนี้ 3.0, 4., 5.0, 6.2, 6.9, 7.5, 8.0, 8.3, 8.5 และ 9.0 บน Sherer-Gillett RI-24 LTP ที่อุณหภูมิ 19±1°C ภายใต
แสง fluorescent ที่ความเขมแสง 5.5 Klux ชวงเวลาการไดรับแสง คือ 16 ชั่วโมงสวาง : 8 ชั่วโมงมืด ระยะเวลา 4
วัน ในอาหาร Bristol's พบวา C. vulgaris (UTEX 30) เจริญเติบโต 124.9±0.20% ที่ pH เริ่มตน 7.5 ซึ่งสาหรายมี
การเจริญเติบโตมากกวาที่ pH 3.0, 4.0, 5.0, 6.2, 6., 8.0, 8.3, 8.5 และ 9.0
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Gong et al., (2014) ศึกษาการเจริญเติบโตของสาหราย C. vulgaris (FACHB-1227)
ภายใต แสง fluorescent ที่ ความเข มแสง 3,960; 7,920 และ 11,920 lux ชว งเวลาการไดรับ แสง คือ 12
ชั่วโมงสวาง : 12 ชั่วโมงมืด และแบงการทดลองออกเปน 2 ชุดการทดลอง โดย
ชุดการทดลองที่ 1 ไมมีการควบคุม pH โดยมี pH เริ่มตนที่ 7, 8, 9 และ 10
ชุดการทดลองที่ 2 มีการควบคุม pH ตลอดการทดลองที่ 7, 8, 9 และ 10 โดยปรับดวย
HCl หรือ NaOH
ที่อุณหภูมิกลางวัน คือ 25±1°C อุณหภูมิกลางคืน คือ 20±1°C ที่ระยะเวลาการทดลอง
20 วั น พบว า ชุ ดการทดลองที่ ควบคุ มไว ที่ pH 10 ภายใต ความเข มแสง 3,960 lux ไดส าหรายที่มีความ
หนาแนนเซลลเทากับ 16.956×106 cells/ml สวนชุดการทดลองที่ไมไดควบคุม pH (pH 7) ภายใตความเขม
แสง 3,960 lux พบวา ไดสาหรายที่มีความหนาแนนเซลล 14.62263×106 cells/ml
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