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บทคัดยอ 
 จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหราย Synechococcus sp. ในฟลาสกขนาด 500 มล. 
ดวยอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห castenholtz D medium พบวาสภาวะที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสาหราย คือ 
ความเขมแสง 8,000 ลักซ โดยใหแสง 12 ชั่วโมงตอวัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และปริมาณการปอน
คารบอนไดออกไซด รอยละ 5 แตเนื่องจากอาหารสังเคราะหมีราคาแพง จึงมีการนําน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือน
ดินมาใชเปนอาหารธรรมชาติแทน เมื่อเปรียบเทียบระหวางการเลี้ยงสาหราย ดวยอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห 
castenholtz D medium และน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือนดิน หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 10 วัน พบวาความ
เขมขนเซลลสูงสุด คือ 4.26 กรัมตอลิตร และ 4.14 กรัมตอลิตร ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ :  อาหารเลี้ยงเช้ือสังเคราะห  castenholtz D medium  น้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือนดิน  สาหราย Synechococcus sp.  
 

Abstract 
          The optimum conditions to grow Synechococcus sp. in 500 ml. flask were studied using 
synthesis castenholtz D medium. It was found that the conditions were 8 klux of light intensity, 50OC, 5% 
CO2, a photoperiod of 12 hr. per day for the cultivation of 10 days. According to the expensive cost of 
the synthesis castenholtz D medium, worm tea  was used as a natural medium instead. The comparison 
were made between the synthesis castenholtz D medium and the worm tea at the optimum conditions 
for 10 days. The maximum cell concentration of 4.26 gL-1 and 4.14 gL-1 were obtained for the cultivation 
in synthesis castenholtz D medium and the worm tea, respectively.   
 
Keywords : synthesis castenholtz D medium, worm tea, Synechococcus sp.   
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คํานํา 
สถานการณโลกในปจจุบันกําลังเผชิญกับปญหาสภาวะโลกรอน ซึ่งเปนผลมาจากการปลดปลอยแกสเรือน

กระจกเชน คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสออกไซด โอโซน คลอโรฟลูออโรคารบอน เปนตน โดยแกสเหลานี้จะไป
ดักความรอนบางสวนไวในบรรยากาศโลก สงผลใหสภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง  มีการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลกและระดับน้ําทะเล  การละลายตัวอยางรวดเร็วของธารน้ําแข็งบนภูเขาและที่ขั้วโลก เกิดเปนสภาวะ
ที่สุดขั้ว เชน พายุและความแหงแลงที่เกิดบอยครั้งและรุนแรงขึ้น  น้ําทวม และแผนดินไหว เปนตน เนื่องจากแกส
คารบอนไดออกไซดเปนแกสเรือนกระจกที่มนุษยปลดปลอยออกมามากที่สุด โดยเฉพาะการปลดปลอยจาก
อุตสาหกรรม ซึ่งพบในปริมาณมากในประเทศที่พัฒนาแลว  ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะหาวิธีการลดปริมาณแกส
ชนิดนี ้ดวยวิธีการตางๆ  โดยวิธีหนึ่งที่นาสนใจคือวิธทีางชีวภาพที่มีการนําแกสคารบอนไดออกไซดจากอุตสาหกรรม 
มาเปนสารตั้งตนในกระบวนการสังเคราะหแสงของสาหราย เนื่องจากสาหรายสามารถเจริญเติบโตไดเร็ว มีตนทุน
การผลิตต่ํา และสังเคราะหแสงไดสูงกวาพืชตาง ๆ (Milne et al., 1990; Minowa et al., 1995; Wu and Miao, 
2006) และยังใชพื้นที่การเพาะเลี้ยงนอยกวาพืชถึง 3 เทา (Chisti, 2007) นอกจากนั้นสาหรายบางชนิดเชนสาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงนิยังสามารถทนตออุณหภูมิสูงได  โดยสาหรายชนิดนี้จะพบไดตามแหลงบอน้ําพุรอน  ดังนั้นการนํา
สาหรายมากําจัดคารบอนไดออกไซด ที่มีอุณหภูมิสูงจากอุตสาหกรรม จึงเปนแนวทางที่นาสนใจ โดยเฉพาะการ
กําจัดแกสที่ปลอยจากโรงงานไฟฟาถานหินที่มีปริมาณคารบอนไดออกไซดประมาณรอยละ 10-20 และอุณหภูมิสูง 
ประมาณ 90-120 องศาเซลเซียส (Bayless et al. , 2001) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงที่จะหาแนวทางในการกําจัดคารบอนไดออกไซดจากโรงงานอุตสาหกรรม ดวย
สาหรายที่สามารถทนอุณหภูมิสูงไดเชน สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินสกุล Synechococcus sp. ที่แยกไดจากบอ
น้ํา พุร อ นทางภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อลดคาใชจายในการลดอุณหภูมิของแกสจากโรงงานลง 
นอกจากนั้น ยังเลือกใชสารอาหารที่เปนน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือนดินเพื่อลดตนทุนในการเลี้ยงสาหราย 
เนื่องจากมูลไสเดือนดินเปนกระบวนการที่ผานการยอยสลายของสารอินทรียโดยจุลินทรียภายในลําไสของไสเดือน
ดิน เปลี่ยนใหอยูในรูปของธาตุอาหารที่พืชสามารถนําไปใชได เชน ไนเตรทหรือแอมโมเนียม ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม (อานัฐ ตันโช, 2548) ในขณะเดียวกันก็เปนการลดขยะที่กําลังเปนปญหาใหญในสิ่งแวดลอมอีกดวย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
1. สาหรายและอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 สาหรายที่ใชในการทดลองนี้คือ สาหราย Synechococcus sp. SKP40 ซึ่งไดรับการอนุเคราะหจาก      
รศ. ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเลี้ยงสาหรายในอาหาร
สูตร Castenholtz D medium (Ferris and Hirsch, 1991) ที่ประกอบดวย NaNO3 0.7 กรัม, Na2HPO4 0.11 กรัม, 
KNO3 0.1 กรัม, MgSO4.7H2O 0.1 กรัม, nitrilotriacetic acid 0.1 กรัม, CaSO4.2H2O 0.06 กรัม, NaCl 0.008 
กรัม, FeCl3 solution 1 มิลลิลิตร, Castenholtz element 0.5 มิลลิลิตร และน้ํากลั่น 1 ลิตร จากนั้นปรับพีเอชใหเปน 
7.5 ดวย KOH 1 นอรมอล  
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2. น้ําสกัดชีวภาพจากไสเดือนดิน 
  นํามูลไสเดือนดิน ไสเดือนดิน (เพ็ญประภา ตระกูลกิจเจริญ, 2551) ปริมาณ 1 กิโลกรัม บรรจุลงในถุงผา 

จากนั้นนําไปจุมลงในน้ํากลั่น 20 ลิตร ในถังพลาสติกขนาด 30 ลิตร เติมกากน้ําตาล 10 มิลลิลิตร และใหอากาศ
ดวยอัตรา 0.05 ลิตรตอนาที อยางตอเนื่องเปนเวลา 7 วัน จากนั้นนําไปวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 
(A.O.A.C., 1999) ไนเตรท-ไนโตรเจน (APHA, 1989) ฟอสฟอรัส (Jackson, 1960) โพแทสเซียม  (Peech et al., 
1947) และวัดคาพีเอช 
 
3. ปจจัยที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงสาหราย  

เตรียมกลาเชื้อสาหรายโดยเพาะเลี้ยงสาหรายในอาหารเหลว Castenholtz D medium ปริมาตร 300 
มิลลิลิตร ในฟลาสกขนาด 500 มิลลิลิตร ภายใตสภาวะความเขมแสง 3,000 ลักซ ชวงใหแสง : ชวงมืด 12 :12 
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และอัตราการเติมอากาศ 0.05 ลิตรตอนาท ี เลี้ยงเปนเวลา 5 วัน จากนั้นเจือ
จางกลาเชื้อใหมีคาความขุนที่ความยาวคลื่น 680 นาโนเมตร เปน 0.1 ในฟลาสกขนาด 500 มิลลิลิตร ปริมาตร 300 
มิลลิลิตร โดยศึกษาผลของปจจัยตอไปนี้ตอการเจริญเติบโตของสาหราย ไดแก ความเขมแสงในชวง 3,000-10,000 
ลักซ อุณหภูมิในชวง 40-60 องศาเซลเซียส ปริมาณการปอนคารบอนไดออกไซดรอยละ 0-10 และแหลงอาหาร โดย
ใชน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือนดิน กับอาหารเลี้ยงเชื้อ Castenholtz D medium เพาะเลี้ยงเปนเวลา 10 วัน โดย
เก็บตัวอยางสาหราย 5 มิลลิลิตร ทุกวัน เพื่อนําไปวิเคราะหน้ําหนักเซลลแหง (A.O.A.C., 1999)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 
1. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือนดิน 
      ตารางที่ 1 แสดงผลจากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพของน้ําสกัดชีวภาพ
จากมูลไสเดือนดิน พบวาน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือนดินมีสีน้ําตาล มีคาพีเอช 8.02 มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 
2.12% ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทากับ 21.01, 11.62 และ 4.34 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 1  องคประกอบทางเคมแีละลักษณะทางกายภาพของน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือนดนิ 
 

   พารามิเตอร ผลการทดลอง 

   คาพีเอช   8.02 ± 0.01 
   ส ี น้ําตาล 
   ไนโตรเจนทั้งหมด (รอยละ)   2.12 ± 0.03 
   ไนเตรท-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมตอลิตร)  21.01 ± 0.08 
   ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 11.62 ± 0.08 
   โพแทสเซียมทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลติร)   4.34 ± 0.02 
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2. สภาวะที่เหมาะสมของสาหรายดวยอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห 
สาหราย Synechococcus sp. SKP40 เปนสาหรายทนรอนที่สามารถเจริญเติบโตไดในชวงอุณหภูม ิ  

30-70 องศาเซลเซียส (อุดมลักษณ สมพงษ และยุวดี พีรพรพิศาล, 2546) จากการศึกษาผลของอุณหภูมิตอการ
เจริญเติบโตของสาหราย พบวาปริมาณเซลลสูงสุดที่เพาะเลี้ยงภายใตอุณหภูม ิ40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส คือ 
2.08, 2.84 และ 1.13 กรัมตอลิตร ตามลําดับ โดยอุณหภูมิที่ใหความเขมขนของเซลลสูงสุดคือ 50 องศาเซลเซียส 
(ตารางที ่1) 
 

 
ภาพที่ 1  การเจริญเติบโตของสาหราย Synechococcus sp. ภายใตสภาวะการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูม ิ40, 50 และ

60 องศาเซลเซียส  
 

จากภาพที่ 2 ในการเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 10 วัน ทีค่วามเขมแสง 3,000, 5,000 และ 8,000 ลักซ พบวา
ความเขมขนเซลลสูงสุดเปน 2.94, 3.50 และ 3.73 กรัมตอลิตร ตามลําดับ ความเขมขนเซลลจึงเพิ่มขึ้นตามระดับ
ความเขมแสงที่เพิ่มขึ้น   เนื่องจากความเขมแสงที่สูงขึ้น จะเพิ่มการสังเคราะหแสงและเรงการทํางานของเซลล 
(Kosaric et al., 1974) ดังนั้นความเขมแสงมีผลตอการเจริญเติบโตของสาหราย Synechococcus sp.  

อยางไรก็ตาม ความเขมแสงที่สูงเกินไป เชน ที่ระดับความเขมแสง 10,000 ลักซ จะยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล สาหรายจึงมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กนอย มีสีที่ซีดจางและตายไปในที่สุดหลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 3 
วัน เนื่องจากสาหรายแตละชนิดมีการตอบสนองตอการดูดซึมความเขมแสง (light saturation) ไดตางกัน ทําให
ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลง (บุษยา บุนนาค และคณะ, 2537) 
 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1972 

 
 

ภาพที่ 2  การเจริญเติบโตของสาหราย Synechococcus sp. ภายใตสภาวะการเพาะเลี้ยงที่ความเขมแสง 3,000, 
5,000, 8,000 และ 10,000 ลักซ 

 

 
 
ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของสาหราย Synechococcus sp. ภายใตสภาวะการเพาะเลี้ยงในการปอน  

คารบอนไดออกไซด รอยละ 0, 3, 5, 8 และ 10 
 
 แกสคารบอนไดออกไซดเปนแหลงคารบอนอนินทรียที่สาหรายนําไปใชในกระบวนการสังเคราะหเซลลเพื่อ
การเจริญเติบโต  อยางไรก็ตาม ความเขมขนของแกสคารบอนไดออกไซดมีผลตอความเขมขนของเซลลทั้งในดาน
ลบและบวก จากการทดลอง พบวาหลังการเพาะเลี้ยง 10 วัน  ความเขมขนของแกสคารบอนไดออกไซด รอยละ 0, 
3 และ 5 จะเพิ่มความเขมขนเซลลเปน 3.31, 3.68 และ 4.26 กรัมตอลิตร ตามลําดับ โดยแกสคารบอนไดออกไซด
รอยละ 5 ใหความเขมขนเซลลสูงสุดที่ 4.26 กรัมตอลิตร (ภาพที่ 3) หลังจากนั้นความเขมขนของแกส
คารบอนไดออกไซดที่สูงเกินไปจะยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหราย  โดยแกสคารบอนไดออกไซดรอยละ 8 จะลด
ความเขมขนเซลลเปน 2.42 กรัมตอลิตร ในขณะที่แกสคารบอนไดออกไซดรอยละ 10 จะยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล เนื่องจากการปอนคารบอนไดออกไซดมีผลชวยลดพีเอชใหอยูในชวง 6-7 โดยในสภาพที่ไมไดปอน
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คารบอนไดออกไซด พีเอชจะอยูในชวง 6-9 พีเอชมีผลตอการดูดซึมคารบอนไดออกไซดของเซลล (Lee and Pirt, 
1984) ทําใหสาหรายมีสีซีดจางและตายไปในที่สุด หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 2 วัน 
 
3. การเปรียบเทียบความเขมขนของเซลลระหวางอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะหและน้ําสกัดชีวภาพจากมูล
ไสเดือนดิน 
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางการเพาะเลี้ยงสาหรายเปนเวลา 10 วัน ดวยอาหารสังเคราะหกับน้ําสกัดชีวภาพ
จากมูลไสเดือนดิน พบวาสาหรายสามารถเจริญเติบโตในอาหารสังเคราะหไดดีกวาน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือน
ดินเล็กนอย โดยความเขมขนเซลลสูงสุด เมื่อเลี้ยงดวยอาหารสังเคราะห และน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือนดินคือ 
4.26 กรัมตอลิตร และ 4.14 กรัมตอลิตร ตามลําดับ (ภาพที่ 4)  
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ภาพที่ 4  การเจริญเติบโตของสาหราย Synechococcus sp. ในอาหารสังเคราะห castenholtz D medium และ

น้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือนดิน ภายใตสภาวะ ความเขมแสง 8,000 ลักซ อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซียส 
และการปอนคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองการเพาะเลี้ยงสาหราย Synechococcus sp. SKP40 พบวาสภาวะที่เหมาะสมตอการ
เพาะเลี้ยงสาหราย Synechococcus sp. คือ ความเขมแสง 8,000 ลักซ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และปริมาณ
การปอนคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 โดยการเพาะเลี้ยงดวยอาหารสังเคราะหและน้ําสกัดชีวภาพจากมูลไสเดือน 
ใหความเขมขนของเซลลสูงสุดเปน 4.26 และ 4.14 กรัมตอลิตร ตามลําดับ  ดังนั้นการแกปญหาโลกรอนดวยการ
กําจัดแกสคารบอนไดออกไซดที่มีอุณหภูมิสูงจากอุตสาหกรรม จึงมีแนวโนมที่จะเปนไปได โดยการใชสาหราย       
สีเขียวแกมน้ําเงินที่ทนอุณหภูมิสูง และการเพาะเลี้ยงสาหรายดวยสารอาหารราคาถูก ที่มาจากกระบวนการยอย
สลายสารอินทรียของจุลินทรียในลําไสของไสเดือนดิน นอกจากจะชวยลดปญหาขยะอินทรียในสิ่งแวดลอมแลวยังมี
ผลพลอยไดเปนตัวไสเดือนดิน และมูลของไสเดือนดินซึ่งเปนแหลงสารอาหารธรรมชาติที่พืชและสาหรายสามารถ
นําไปใชในการเจริญเติบโตได  
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