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การเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในสูตรอาหารน า้หมักต้นทุนต ่า 
Cultivation of Spirulina platensis in liquid fermentation medium of low cost diet 
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บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือศกึษาการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาในสูตรอาหารนํา้หมกัต้นทุนตํ่า  
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด  Completely Randomized Design: CRD แบ่งชุดการทดลองออกเป็น      
7 ทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์ แบ่งออกเป็น 3 ซํา้ คือ ทรีตเมนต์ ท่ี 1 สูตรอาหารซาร์รุคปรับปรุง (ชุดควบคุม)  
ทรีตเมนต์ ท่ี 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 คือ นํา้หมกัมลูสกุร 20%, นํา้หมกัมลูไก่ 20%, นํา้หมกัมลูววั 20%, นํา้หมกั
ฟางข้าว 20%, นํา้หมกัมลูม้า 20% และนํา้หมกัมลูแกะ 20% ตามลําดบั โดยทําการเพาะเลีย้งเป็นระยะเวลา 10 
วนั  ให้แสงตลอด 24 ชัว่โมง และตรวจวดัประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและนบัจํานวนเซลล์สาหร่ายสไปรูลินา 
ทกุวนั ผลการศกึษาพบวา่จํานวนเซลล์เฉลี่ยและความหนาแน่น OD เฉลี่ย ของสาหร่ายสไปรูลินาท่ีเพาะเลีย้งใน  
สตูรอาหารนํา้หมกัแต่ละทรีตเมนต์มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) ส่วนอตัราการเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย ของสาหร่ายสไปรูลินาในสตูรอาหารนํา้หมกัแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (P>0.05) ทัง้นีข้้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการนําไปประยุกต์ใช้การลดต้นทุน 
การเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาเชิงพาณิชย์ตอ่ไปในอนาคต 
 

ABSTRACT 
. 

 The objectives of this research were to study on cultivation of Spirulina platensis in liquid 
fermentation medium of low cost diet. There were 3 replications in each of the seven treatments. T1 
was the control medium while T2 – T7  were pig manure fermentation medium 20%, chicken manure 
fermentation medium 20%, cow manure fermentation medium 20%, straw fermentation medium 20%, 
horse manure fermentation medium 20% and sheep manure fermentation medium 20%, respectively. 
Results showed that average values of number of cells and the algal density had significant 
differences (P<0.05). It showed no significant differences (P>0.05) on the specific growth rate of   
S. platensis in liquid fermentation medium as compare the control medium. The information obtained 
can be used as a baseline for application on the low cost in cultivation of Spirulina platensis in the 
future. 
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ค าน า 
  ปัจจุบนัสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina plantensis) หรือ ‚สาหร่ายเกลียวทอง‛ ได้รับความสนใจมาก
ในแง่ของการนํามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารเสริมหรือผสมในอาหารสําเร็จรูปเพ่ือใช้ในการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ หรือ
เพ่ือทดแทนแหลง่โปรตีนท่ีได้จากแหลง่อ่ืนๆ เน่ืองจากมีความโดดเดน่ในเร่ืองของโปรตีนท่ีมีอยู่ปริมาณสงูถึง 50 
- 70% ของนํา้หนักเซลล์แห้ง และสารอาหารท่ีมีอยู่มากมายในเซลล์ สาหร่าย ได้แก่ Phycocyanin, 
Allophycocyanin, Beta-carotene, Chlorophyll-a และกรดไขมันจําเป็นไม่อ่ิมตัว (ขจรเกียรต์ิ, 2550; 
Venkataraman,1983) แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ทําการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาเพ่ือผลิต
เป็นวสัดุดิบเอง ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากมีความเข้าใจว่าการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินามีความยุ่งยาก ซบัซ้อน มี
ต้นทนุสงู ซึง่โดยหลกัความจริงแล้วการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาเพ่ือเป็นอาหารสตัว์นํา้สําเร็จรูป ไม่มีความ
ยุ่งยากในการเพาะเลีย้ง ไมต้่องมีการจดัการหรือดแูลมากนกั  และท่ีสําคญัการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินานัน้ 
สามารถลดต้นทนุให้ตํ่าได้ โดยการคิดค้นแหลง่อาหารตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นนํา้หมกัมลูสตัว์ชนิดต่างๆ  นํา้เสียจาก
บ่อหมกัก๊าซชีวภาพมลูสกุร นํา้ทิง้จากโรงงานหรือบ้านเรือน นํา้กากสา่เหล้า หรือนํา้หมกัดินตะกอนก้นบ่อ  แล้ว
นํามาประยกุต์ปรับปรุงเป็นสตูรอาหารต้นทนุตํ่าสําหรับเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินา ทัง้นีเ้พียงควบคมุปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินาบางปัจจัยให้เหมาะสม เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ให้มีค่าอยู่
ระหวา่ง 9.5 – 10.5 เป็นต้น 

ดงันัน้จากเหตุผลท่ีกล่าวมา คณะผู้ วิจัยจึงมีประเด็นท่ีสนใจเก่ียวกับการลดต้นทุนในการเพาะเลีย้ง
สาหร่ายสไปรูลินา ด้วยการเพาะเลีย้งในสตูรอาหารนํา้หมกัต้นทุนตํ่า จากแหล่งนํา้หมกัมลูสตัว์ชนิดต่างๆ และ
จากเศษพืชเหลือทิง้ทางการเกษตร คือ นํา้หมักมูลสุกร มูลไก่ มูลวัว มูลม้า มูลแกะ และฟางข้าว ทัง้นีใ้น
การศกึษาจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและจํานวนเซลล์ของสาหร่ายสไปรูลินาท่ีเพาะเลีย้งใน
สตูรอาหารนํา้หมกัจากแหลง่ตา่งๆ กบัสตูรอาหารซาร์รุคปรับปรุง ซึง่เป็นสตูรอาหารปุ๋ ยเคมีท่ีมีการใช้เพาะเลีย้ง
สาหร่ายสไปรูลินากันทั่วไป ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและสูตรอาหารนํา้หมักจากแหล่งใดมี
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและจํานวนเซลล์ของสาหร่ายสไปรูลินาใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับสูตรซาร์รุค
ปรับปรุง ทัง้นีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็นถึงแนวทางและความเป็นไปได้ท่ีจะนํานํา้หมกัจากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
เพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินา ซึง่ข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการนําไปประยุกต์ใช้การลด
ต้นทนุการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาเชิงพาณิชย์ตอ่ไปในอนาคต 

 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 

1. การเตรียมหวัเชือ้สาหร่ายสไปรูลินา 
ทําการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาในห้องปฏิบัติการ ด้วยสูตรอาหารซาร์รุคปรับปรุงและขยาย

ปริมาณหวัเชือ้สาหร่ายไปเร่ือยๆ ให้ได้ปริมาณมากพอท่ีจะนําไปใช้ในการทดลอง ทัง้นีเ้ม่ือวดัค่าความหนาแน่น
ของเชลล์ (Optical Density; OD) ท่ีความยาวคลื่นแสง 560 นาโนเมตร แล้วได้ค่าเท่ากบั 0.8 เป็นต้นไป จึง
นําไปใช้เป็นหวัเชือ้ตัง้ต้นในการศกึษาตอ่ไป 
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2. การเตรียมน า้หมักจากแหล่งต่างๆ 
2.1 นํามลูสตัว์ชนิดตา่งๆ และฟางข้าว มาหมกัรวมกนักบันํา้ประปาในอตัราส่วน 1:10 ในถงัขนาด 20 

ลิตร เป็นเวลา 2 สปัดาห์ ระหวา่งทําการหมกัหมัน่คนเป็นครัง้คราว 
2.2 เม่ือหมกัมลูสตัว์ชนิดตา่งๆ และฟางข้าว เป็นเวลา 2 สปัดาห์ แล้ว จากนัน้นํานํา้หมกัมากรองผ่าน 

ผ้าขาวบางแล้วนําไปต้ม เพ่ือฆ่าเชือ้จุลินทรีย์อื่นๆ (ภาพท่ี 1) จึงค่อยนํามาใช้เป็นส่วนประกอบของสตูรอาหาร
ในการศกึษาทดลองตอ่ไป 
 
 
 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1 กรองนํา้หมกัผ่านผ้าขาวบาง ก่อนนําไปต้ม 
3. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete Randomized Design; CRD) โดยแบ่งชุดการทดลอง
ออกเป็น 7 ทรีตเมนต์ แตล่ะทรีตเมนต์ แบ่งออกเป็น 3 ซํา้ โดยกําหนด ดงันี ้

ทรีตเมนต์ ท่ี 1 สตูรอาหารซาร์รุคปรับปรุง (ชดุควบคมุ) + หวัเชือ้สาหร่ายสไปรูลินา 
ทรีตเมนต์ ท่ี 2 นํา้หมกัมลูสกุร 20% (ของปริมาตรอาหาร) + หวัเชือ้สาหร่ายสไปรูลินา 

ทรีตเมนต์ ท่ี 3 นํา้หมกัมลูไก่ 20% (ของปริมาตรอาหาร) + หวัเชือ้สาหร่ายสไปรูลินา 
ทรีตเมนต์ ท่ี 4 นํา้หมกัมลูววั 20% (ของปริมาตรอาหาร) + หวัเชือ้สาหร่ายสไปรูลินา 

ทรีตเมนต์ ท่ี 5 นํา้หมกัฟางข้าว 20% (ของปริมาตรอาหาร) + หวัเชือ้สาหร่ายสไปรูลินา 

ทรีตเมนต์ ท่ี 6 นํา้หมกัมลูม้า 20% (ของปริมาตรอาหาร) + หวัเชือ้สาหร่ายสไปรูลินา 

ทรีตเมนต์ ท่ี 7 นํา้หมกัมลูแกะ 20% (ของปริมาตรอาหาร) + หวัเชือ้สาหร่ายสไปรูลินา 

นําหวัเชือ้สาหร่ายสไปรูลินา ท่ีมีค่าความหนาแน่นของเชลล์ (OD) ตัง้แต่ 0.8 เป็นต้นไป เพาะเลีย้งใน
ขวดโหลแก้วขนาด 10 ลิตร โดยใช้หวัเชือ้สาหร่ายตอ่สตูรอาหารท่ีใช้เลีย้งอตัราส่วน 1: 5 ปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 
10 ± 1 ทําการสุม่เรียงขวดโหลแก้วแต่ละทรีตเมนต์ ให้แสงสว่างจากหลอดไฟฟลอูอเรสเซนส์ตลอด 24 ชัว่โมง 
และให้ระบบลมอย่างทัว่ถงึเพ่ือให้เกิดการหมนุเวียนนํา้และป้องกนัการตกตะกอน เพาะเลีย้งเป็นระยะเวลา 10 
วนั 
4. การเกบ็ข้อมูล  
          ตรวจวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและนับจํานวนเซลล์สาหร่ายสไปรูลินา โดยใช้ Sedgwick 
Rafter slide (S-R slide) และวัดค่าความหนาแน่นของเชลล์ (Optical Density; OD) โดยเคร่ือง 



29 

                                                                                        วารสารวิจยัเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 

spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่นแสง 560 นาโนเมตร ทุกวนั จนเพาะเลีย้งเป็นระยะเวลา 10 วนั คํานวณ
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา ดงันี ้

อตัราการเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate: ) 

    = 
1

t
2

t
x1

Ln
x2

Ln



   

เม่ือ x  คือ  จํานวนเซลล์ 
            t   คือ  หน่วยเวลา 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
   นําข้อมลูคา่เฉลี่ยของจํานวนเซลล์ คา่ความหนาแน่นของเซลล์ และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตท่ีได้
ในแต่ละทรีตเมนต์ มาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างทรีตเมนต์ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance; ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s 
multiple range Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ 99% ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC 11.5.0 
 

ผลการศึกษา 
การเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาในสตูรอาหารนํา้หมกัต้นทุนตํ่าในแต่ละทรีตเมนต์ เป็นระยะเวลา 10 

วนั ปรากฏผลการศกึษา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  คา่เฉลี่ยของจํานวนเซลล์ ความหนาแน่นของเซลล์ (OD) และอตัราการเติบโตจําเพาะ 
 ของสาหร่ายสไปรูลินาตลอดการศกึษา 

ปัจจยัที่ศกึษา 
ทรีตเมนต์  

สตูรซาร์รุค
ปรับปรุง 

นํา้หมกั  
มลูสกุร 

นํา้หมกั 
มลูไก่ 

นํา้หมกั 
มลูววั 

นํา้หมกั 
ฟางข้าว 

นํา้หมกั 
มลูม้า 

นํา้หมกั 
มลูแกะ 

จํานวนเซลล์  
( x 104 cell/ml) 

3.688± 
0.135a 

1.533± 
0.630c 

3.208± 
0.490ab 

2.955± 
0.400ab 

2.836± 
0.590ab 

2.535± 
0.450abc 

2.301± 
0.370bc 

คา่ความหนาแนน่ (OD) 
0.448± 
0.158a 

-0.069± 
0.534 b 

0.214± 
0.090 a 

0.232± 
0.135 a 

0.272± 
0.064 a 

0.268± 
0.170 a 

0.316± 
0.122 a 

อตัราการเติบโต
จําเพาะ () 

0.090± 
0.198a 

-0.105± 
0.239a 

-0.006± 
0.265a 

0.041± 
0.126a 

0.038± 
0.152a 

0.022± 
0.147a 

0.014± 
0.163a 

 

หมายเหต:ุ  อกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวนอนแสดงวา่ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) 
   ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธี Duncan’ s Multiple Range Test (DMRT) 
  :   อตัราเจือจางของนํา้หมกัจากแหลง่ตา่งๆ เทา่กบั 20% ของปริมาตรอาหาร 
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จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาค่าจํานวนเซลล์เฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลินาในสตูรอาหารนํา้หมกัต้นทุน
ตํ่าทรีตเมนต์ตา่งๆ พบวา่ สตูรซาร์รุคปรับปรุงมีคา่มากท่ีสดุ (3.688 ± 0.135 x104 cell/ml) รองลงมาคือ นํา้หมกั
มลูไก่ (3.208 ± 0.490 x104 cell/ml) และนํา้หมกัมูลสกุรมีค่าน้อยท่ีสุด (1.533 ± 0.630 x104 cell/ml) เมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่าจํานวนเซลล์เฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลินาในสตูรอาหารนํา้หมกัต้นทุนตํ่าแต่ละทรีต
เมนต์มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยสามารถแบ่งค่าจํานวนเซลล์เฉลี่ยของสาหร่าย     
สไปรูลินาท่ีแตกต่างออกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 (สตูรซาร์รุคปรับปรุง นํา้หมกัมูลไก่ นํา้หมกัมูลววั นํา้หมกั
ฟางข้าว และนํา้หมกัมลูม้า) มีคา่จํานวนเซลล์เฉลี่ย 2.535 ± 0.450 x104 - 3.688 ± 0.135 x104 cell/ml  กลุ่มท่ี 2 
(นํา้หมักมูลไก่ นํา้หมักมูลวัว นํา้หมักฟางข้าว นํา้หมักมูลม้า และนํา้หมักมูลแกะ) มีค่าจํานวนเซลล์เฉลี่ย  
2.301 ± 0.370 x104 - 3.208 ± 0.490 x104 cell/ml และกลุ่มท่ี 3 (นํา้หมกัมลูสกุร นํา้หมกัมลูม้า และนํา้หมกัมลู
แกะ) มีคา่จํานวนเซลล์เฉลี่ย  1.533 ± 0.630 x104 – 2.535 ± 0.450 x104 cell/ml 

ค่าความหนาแน่นของเซลล์ (Optical Density; OD) เฉลี่ย ของสาหร่ายสไปรูลินาในสูตรอาหาร       
นํา้หมกัต้นทนุตํ่าทรีตเมนต์ตา่งๆ พบวา่ สตูรซาร์รุคปรับปรุงมีคา่มากท่ีสดุ (0.448 ± 0.158) รองลงมาคือ นํา้หมกั
มลูแกะ (0.316 ± 0.122) และนํา้หมกัมลูสกุรมีค่าน้อยท่ีสดุ (-0.069 ± 0.534) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่า
ความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ย ของสาหร่ายสไปรูลินาแต่ละทรีตเมนต์มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (P<0.05) โดยสามารถแบ่งค่าความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลินาท่ีแตกต่าง
ออกได้ 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ี 1 (สตูรซาร์รุคปรับปรุง นํา้หมกัมลูไก่ นํา้หมกัมลูววั นํา้หมกัฟางข้าว นํา้หมกัมลูม้า 
และนํา้หมกัมลูแกะ) มีค่าความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ย 0.214 ± 0.090 - 0.448 ± 0.158  และกลุ่มที่ 2 

(นํา้หมกัมลูสกุร) มีคา่ความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ย -0.069 ± 0.534 
ค่าอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย (Specific growth rate:) ของสาหร่ายสไปรูลินาในสูตร

อาหารนํา้หมกัต้นทนุตํ่าทรีตเมนต์ต่างๆ พบว่า สตูรซาร์รุคปรับปรุงมีค่ามากท่ีสดุ (0.090 ± 0.198) รองลงมาคือ 
นํา้หมกัมูลวัว (0.041 ± 0.126) และนํา้หมกัมูลสุกรมีค่าน้อยท่ีสุด (-0.105 ± 0.239) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่าค่าอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลินาแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 
การศกึษาการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาในสตูรอาหารนํา้หมกัต้นทุนตํ่าจากแหล่งต่างๆ โดยแบ่งชุด

การทดลองออกเป็น 7 ทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์ แบ่งออกเป็น 3 ซํา้ คือ ทรีตเมนต์ ท่ี 1 สูตรอาหารซาร์รุค
ปรับปรุง (ชดุควบคมุ) ทรีตเมนต์ ท่ี 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 คือ นํา้หมกัมลูสกุร 20%, นํา้หมกัมลูไก่ 20%, นํา้หมกั
มูลวัว 20%,นํา้หมักฟางข้าว 20%, นํา้หมักมูลม้า 20% และนํา้หมักมูลแกะ 20% ตามลําดับ ตรวจวัด
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต นับจํานวนเซลล์ และวดัค่าความหนาแน่นของเชลล์ (OD) สาหร่ายสไปรูลินา  
ทกุวนั เพาะเลีย้งสาหร่ายเป็นระยะเวลา 10 วนั ผลการศกึษาพบวา่ คา่จํานวนเซลล์เฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลินา
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ในสตูรซาร์รุคปรับปรุงมีคา่มากท่ีสดุ (3.688 ± 0.135 x104 cell/ml) รองลงมาคือนํา้หมกัมลูไก่ (3.208 ± 0.490 
x104 cell/ml) และนํา้หมกัมลูสกุรมีคา่น้อยท่ีสดุ (1.533 ± 0.630 x104 cell/ml)  

ค่าความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ย ของสาหร่ายสไปรูลินาในสตูรซาร์รุคปรับปรุงมีค่ามากท่ีสุด 
(0.448 ± 0.158) รองลงมาคือนํา้หมกัมลูแกะ (0.316 ± 0.122) และนํา้หมกัมูลสกุรมีค่าน้อยท่ีสุด (-0.069 ± 
0.534)  

และสําหรับค่าอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลินาในสูตรซาร์รุคปรับปรุงมีค่า
มากท่ีสุด (0.090 ± 0.198) รองลงมาคือ นํา้หมักมูลววั (0.041 ± 0.126) และนํา้หมกัมูลสุกรมีค่าน้อยท่ีสุด       
(-0.105 ± 0.239)  
  เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่าจํานวนเซลล์เฉลี่ยและค่าความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ยของ
สาหร่ายสไปรูลินาในสูตรอาหารนํา้หมกัต้นทุนตํ่าแต่ละทรีตเมนต์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
(P<0.05) สว่นคา่อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลินาแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาท่ีได้ จะเห็นว่าสูตรอาหารนํา้หมักมูลสตัว์บางชนิด ได้แก่ นํา้หมักมูลไก่    
นํา้หมกัมูลววั และนํา้หมักมูลม้า และสูตรอาหารนํา้หมกัจากเศษพืชเหลือทิง้ทางการเกษตร ได้แก่ นํา้หมัก  
ฟางข้าว โดยท่ีนํา้หมกัเหลา่นีม้ีอตัราเจือจางของนํา้หมกั 20% ของปริมาตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลีย้งสามารถ
นํามาเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาได้ กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คือ จํานวนเซลล์
เฉลี่ย ค่าความหนาแน่นของเซลล์เฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลินาท่ี
เพาะเลีย้งในสตูรนํา้หมกัเหลา่นี ้มีคา่ใกล้เคียงและไมม่ีความแตกต่างกนัมากนกั (P>0.05) กบัสตูรอาหารซาร์รุค
ปรับปรุงท่ีถือเป็นทรีตเมนต์ควบคมุ 

และจากผลการศกึษาสามารถระบไุด้อย่างชดัเจนว่านํา้หมกัมลูสตัว์ชนิดท่ีไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
สามารถนํามาเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาได้นัน้ คือ ‚นํา้หมกัมูลสุกร‛ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากในการศึกษาได้
ทดลองใช้อตัราเจือจางของนํา้หมกัในแต่ละแหล่ง 20% ซึง่ในอตัราเจือจางดงักล่าวสําหรับนํา้หมกัมลูสกุรแล้ว 
ก็ยงัอาจมีความเข้มข้นสงู เม่ือนําไปเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาจงึไมเ่หมาะสมทําให้สาหร่ายสไปรูลินาไม่ค่อย
เจริญเติบโตเท่าท่ีควร ดงันัน้เพ่ือเป็นการยืนยนัสมมตุิฐานดงักล่าว ก็อาจมีการศกึษาทดลองซํา้ โดยเพ่ิมอตัรา
เจือจางของนํา้หมกัมลูสกุรให้เจือจางมากกวา่ท่ีทดลองศกึษาในครัง้นี ้คือ 20% 

การเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาด้วยนํา้เสียจากโรงงานสรุา โดยนําเอากากสา่เหล้าซึง่เป็นของเสียจาก
โรงงานสรุาใช้ในการเพาะเลีย้งสาหร่ายทัง้ในระดบัห้องปฏิบตัิการและระดบัมหมวลหรือบ่อกลางแจ้ง  จากการ
เพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาในนํา้กากสา่เหล้าความเข้มข้น 0, 0.5, 1.0,  1.5,  2.0,  3.0,  4.0,  5.0,  6.0,  8.0  
และ 10.0%  ซึง่เติม NaHCO3  1.5  กรัม/ลิตร,  K2HPO4  0.5  กรัม/ลิตรและปุ๋ ย NPK (16:16:16)  0.6 กรัม/
ลิตร  ใส่สาหร่ายสดลงไป 0.6 g/l  ปรับ  pH  10 ± 1  ปริมาตรของสารอาหาร  500 มิลลิลิตร เพาะเลีย้งเป็น
เวลา 24 วนั ในสภาพห้องปฏิบตัิการและสภาพบ่อกลางแจ้งพบว่าทัง้สองสภาพนี ้ สาหร่ายสไปรูลินาสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีท่ีสดุในกากสา่เหล้า  0.5 % (ยวุดี, 2540) 
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 การเพาะเลีย้งสาหร่าย Spirulina platensis CMU2  ด้วยนํา้กากสา่เหล้าท่ีความเข้มข้นตา่งๆ ในระดบั
ห้องปฏิบัติการ พบว่านํา้กากส่าเหล้าท่ีความเข้มข้น 0.04% และเติมสารอาหารพืน้ฐานซึ่งประกอบด้วย 
NaHCO3 8.5 กรัม/ลิตร, NaNO3 1.5 กรัม/ลิตร, K2HPO4 0.5 กรัม/ลิตร และปุ๋ ย N:P:K (16:16:16) 0.6 กรัม/
ลิตร สาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้สูงสุด  มีนํา้หนักเซลล์สาหร่ายแห้งเฉลี่ยสูงถึง 615 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ปริมาณรงควตัถุซึ่งประกอบด้วยคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.30 มิลลิกรัม/ลิตร แคโรทีนอยด์ และ      
ไฟโตไซยานิน มีค่าเฉลี่ย 0.36 และ 115.07 มิลลิกรัม/กรัม นํา้หนักแห้ง ตามลําดับ  เมื่อนําสาหร่าย              
S. platensis  CMU2 มาเพาะเลีย้งแบบกึง่ตอ่เน่ืองในบ่อเพาะเลีย้งนํา้วนด้วยปริมาตร 1,000 ลิตร ระดบันํา้ใน
บ่อสูง 24 เซนติเมตร ด้วยสูตรข้างต้น สามารถเก็บเก่ียวสาหร่ายได้ทัง้หมด 3 ครัง้ ให้ผลผลิตนํา้หนักเซลล์
สาหร่ายแห้งเฉลี่ยสงูสดุในครัง้ท่ี1,3 และ 2 คือ 326.82, 297.26 และ 280.45 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดบั การ
เพาะเลีย้งครัง้นีส้ามารถมีต้นทุนการผลิตตํ่า คือ การผลิตสาหร่ายนํา้หนกัแห้ง 1 กรัม มีต้นทุนการผลิตเพียง 
2.80 บาท (ปาวลีและยวุดี, 2550) 

การเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาในนํา้ทิง้จากโรงงานปลาแล่ของบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั ด้วยการ
เติมปุ๋ ยท่ีต่างกนั 3 รูปแบบคือ แบบท่ี1: นํา้ทิง้+ NaHCO3 ปริมาณ 3,6 และ 9 กรัม แบบท่ี 2: นํา้ทิง้ + 3 กรัม 
NaHCO3+ NaNO3(1.5, 2.0 และ 2.5 กรัม) และแบบท่ี 3: นํา้ทิง้ + 3 กรัม NaHCO3 + 2 กรัม NaNO3 + 
N:P:K(0.4, 0.6 และ 0.8 กรัมกรัม) ใช้หัวเชือ้ 2 กรัม/นํา้ทิง้(100%) 1 ลิตร ท่ีความเข้มแสง 3,200 ลักซ์ 12 
ชั่วโมง/วนั ท่ีอุณหภูมิ 32 ± 2 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 9.5±0.2 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด      
มี 5 ชุดการทดลองๆ 3 ซํา้ เพ่ือศึกษาการเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา วดัค่า(Optical Density :OD) ทุกวนั 
และตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทุก 2 วนั ผลการศกึษา พบว่าสาหร่าย สไปรูลินาท่ีเพาะเลีย้งในนํา้ทิง้แบบท่ี 1 
ให้ค่า OD ในวนัท่ีสไปรูลินาเติบโตสงูสดุ (วนั Dmax) ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ(p>0.05) กบัแบบท่ี 3 แต่ต่างกัน
ทางสถิติ (p<0.05) กบัรูปแบบท่ี 2 โดยชดุทดลองท่ี 1 ของแบบที่ 1 (เติม NaHCO3 3 กรัม) ให้ค่า OD สงูสดุคือ 
2.20±0.20 คณุภาพนํา้โดยรวมในวนั Dmax ของแบบท่ี 2 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมากและดีกว่าแบบท่ี 1 และ3 เหลือ
ปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ในนํา้ทิง้ 3 แบบ น้อยมาก คือ 0.00-0.06 และ 0.00-0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ
แอมโมเนียเหลืออยู่มากในชุดทดลองท่ี 2 ของแบบท่ี 1 ท่ีเติม NaHCO3 6 กรัม และชุดท่ี 3 ของแบบท่ี 2 ท่ีเติม 
NaHCO3 3 กรัม + NaNO3 2.5 กรัม มีคา่ 5.33 และ 0.12 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดบั ฟอสเฟตอนินทรีย์ในนํา้ใน
วนั Dmax ทกุชดุทดลองทัง้ 3 รูปแบบมีคา่เกินมาตรฐานคุณภาพนํา้เลก็น้อย (>0.001 มิลลิกรัม/ลิตร) ดงันัน้จึงมี
ความเป็นไปได้ท่ีจะทําการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาในนํา้ทิง้จากโรงงานปลาแล่ (100%) ท่ีเติมเฉพาะ 
NaHCO3 ชนิดเดียวเพียง 3 กรัม เท่านัน้ซึ่งจะให้ผลผลิตสาหร่ายสไปรูลินาท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด (จักรพงษ์ 
และคณะ, 2550) 

การทดลองศกึษาเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตของสาหร่ายสไปรูลินาท่ีเพาะเลีย้งด้วยสตูรอาหารต่างๆ  คือ  
AME1 (มลูสกุร)  AME2 (มลูไก่)  AME3 (มลูเป็ด)  AME4 (มลูววั)  SJ1 (มลูสกุร + ปุ๋ ยเคมี)  SJ2 (มลูไก่ + ปุ๋ ยเคมี)  
SJ3 (มลูเป็ด + ปุ๋ ยเคมี)  SJ4 (มลูววั + ปุ๋ ยเคมี) WP (ไข่นํา้ + ปุ๋ ยเคมี) และ CFTRI (สารเคมี) Medium ท่ีมีระดบั
ความเป็นกรด – ด่างเร่ิมต้นของสูตรอาหาร คือ  6,  7,  8 และ 9  ระยะเวลาในการเพาะเลีย้ง 10 วนั  ผลการ  
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ทดลองพบวา่ ชนิดของสตูรอาหาร ระดบัความเป็นกรด – ดา่ง  และระยะเวลาในการเพาะเลีย้งมีผลทําให้ผลผลิต
ของสาหร่ายสไปรูลินาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05)  สตูรอาหารที่ให้ผลผลิตสงูท่ีสดุ คือ SJ2 
medium (มลูไก่ + ปุ๋ ยเคมี) รองลงมา คือ AME2,  SJ1 และ SJ3  medium  ตามลําดบั ระดบัความเป็นกรด – ด่าง
เร่ิมต้นของสตูรอาหารที่ให้ผลผลิตสงูสดุ คือ 6 รองลงมา คือ 8 และระยะเวลาของการเพาะเลีย้งท่ีทําให้ผลผลิต
สงูท่ีสดุ คือ 10 วนั (ช่ืนจิตร,  2530) 

ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาชีใ้ห้เห็นถึงแนวทางและความเป็นไปได้ท่ีจะนํานํา้หมักจากแหล่งต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง นํา้หมักมูลไก่ นํา้หมักมูลวัว นํา้หมักมูลม้า และนํา้หมักฟางข้าว มาประ ยุกต์ใช้ในการ
เพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินา อีกทัง้ยังเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการนําไปประยุกต์ใช้การลดต้นทุนการเพาะเลีย้ง
สาหร่ายสไปรูลินาเชิงพาณิชย์ตอ่ไปในอนาคต 
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