26

การเพาะเลีย้ งสาหร่ ายสไปรู ลินา (Spirulina platensis) ในสูตรอาหารนา้ หมักต้ นทุนต่า
Cultivation of Spirulina platensis in liquid fermentation medium of low cost diet
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหารนํ ้าหมักต้ นทุนตํ่า
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design: CRD แบ่งชุดการทดลองออกเป็ น
7 ทรี ตเมนต์ แต่ละทรี ตเมนต์ แบ่งออกเป็ น 3 ซํ ้า คือ ทรี ตเมนต์ ที่ 1 สูตรอาหารซาร์ รุคปรั บปรุ ง (ชุดควบคุม)
ทรี ตเมนต์ ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 คือ นํ ้าหมักมูลสุกร 20%, นํ ้าหมักมูลไก่ 20%, นํ ้าหมักมูลวัว 20%, นํ ้าหมัก
ฟางข้ าว 20%, นํ ้าหมักมูลม้ า 20% และนํ ้าหมักมูลแกะ 20% ตามลําดับ โดยทําการเพาะเลี ้ยงเป็ นระยะเวลา 10
วัน ให้ แสงตลอด 24 ชัว่ โมง และตรวจวัดประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโตและนับจํานวนเซลล์สาหร่ ายสไปรู ลินา
ทุกวัน ผลการศึกษาพบว่าจํานวนเซลล์เฉลี่ยและความหนาแน่น OD เฉลี่ย ของสาหร่ ายสไปรู ลินาที่เพาะเลี ้ยงใน
สูตรอาหารนํา้ หมักแต่ละทรี ตเมนต์มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนอัตราการเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย ของสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหารนํ ้าหมักแต่ละทรี ตเมนต์ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) ทัง้ นีข้ ้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาจะเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการนําไปประยุกต์ใช้ การลดต้ นทุน
การเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาเชิงพาณิชย์ตอ่ ไปในอนาคต

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.

วารสารวิจยั เทคโนโลยีการประมง ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

27

คานา
ปั จจุบนั สาหร่ ายสไปรู ลินา (Spirulina plantensis) หรื อ ‚สาหร่ ายเกลียวทอง‛ ได้ รับความสนใจมาก
ในแง่ของการนํามาใช้ ประโยชน์เป็ นอาหารเสริ มหรื อผสมในอาหารสําเร็ จรู ปเพื่อใช้ ในการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า หรื อ
เพื่อทดแทนแหล่งโปรตีนที่ได้ จากแหล่งอื่นๆ เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่ องของโปรตีนที่มีอยู่ปริ มาณสูงถึง 50
- 70% ของนํ า้ หนั ก เซลล์ แ ห้ ง และสารอาหารที่ มี อ ยู่ ม ากมายในเซลล์ สาหร่ า ย ได้ แ ก่ Phycocyanin,
Allophycocyanin, Beta-carotene, Chlorophyll-a และกรดไขมันจํ าเป็ นไม่อิ่มตัว (ขจรเกี ย รติ์, 2550;
Venkataraman,1983) แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ ทําการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาเพื่อผลิต
เป็ นวัสดุดิบเอง ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากมีค วามเข้ าใจว่าการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินามีความยุ่งยาก ซับซ้ อน มี
ต้ นทุนสูง ซึง่ โดยหลักความจริ งแล้ วการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาเพื่อเป็ นอาหารสัตว์นํ ้าสําเร็ จรู ป ไม่มีความ
ยุ่งยากในการเพาะเลี ้ยง ไม่ต้องมีการจัดการหรื อดูแลมากนัก และที่สําคัญการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินานัน้
สามารถลดต้ นทุนให้ ตํ่าได้ โดยการคิดค้ นแหล่งอาหารต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นนํ ้าหมักมูลสัตว์ชนิดต่างๆ นํ ้าเสียจาก
บ่อหมักก๊ าซชีวภาพมูลสุกร นํ ้าทิ ้งจากโรงงานหรื อบ้ านเรื อน นํ ้ากากส่าเหล้ า หรื อนํ ้าหมักดินตะกอนก้ นบ่อ แล้ ว
นํามาประยุกต์ปรับปรุ งเป็ นสูตรอาหารต้ นทุนตํ่าสําหรับเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินา ทังนี
้ ้เพียงควบคุมปั จจัยที่
มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายสไปรู ลินาบางปั จจัยให้ เหมาะสม เช่น ความเป็ นกรด-ด่าง ให้ มีค่าอยู่
ระหว่าง 9.5 – 10.5 เป็ นต้ น
ดังนัน้ จากเหตุผลที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงมีประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับการลดต้ น ทุนในการเพาะเลี ้ยง
สาหร่ ายสไปรู ลินา ด้ วยการเพาะเลี ้ยงในสูตรอาหารนํ ้าหมักต้ นทุนตํ่า จากแหล่งนํ ้าหมักมูลสัตว์ชนิดต่างๆ และ
จากเศษพื ชเหลือทิ ง้ ทางการเกษตร คือ นํ า้ หมัก มูลสุกร มูล ไก่ มูลวัว มูลม้ า มูลแกะ และฟางข้ าว ทัง้ นี ใ้ น
การศึกษาจะเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการเจริ ญเติ บโตและจํานวนเซลล์ของสาหร่ ายสไปรู ลินาที่เพาะเลี ้ยงใน
สูตรอาหารนํ ้าหมักจากแหล่งต่างๆ กับสูตรอาหารซาร์ รุคปรับปรุ ง ซึง่ เป็ นสูตรอาหารปุ๋ ยเคมีที่มีการใช้ เพาะเลี ้ยง
สาหร่ ายสไปรู ลินากันทั่วไป ว่ามีความแตกต่างกันมากน้ อยเพี ยงใดและสูตรอาหารนํ า้ หมักจากแหล่งใดมี
ประสิทธิ ภาพการเจริ ญเติบโตและจํ านวนเซลล์ของสาหร่ ายสไปรู ลินาใกล้ เคียงหรื อเทียบเท่ากับสูตรซาร์ รุค
ปรับปรุ ง ทังนี
้ ้เพื่อชี ้ให้ เห็น ถึงแนวทางและความเป็ นไปได้ ที่จะนํานํา้ หมักจากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในการ
เพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินา ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาจะเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการนําไปประยุกต์ใช้ การลด
ต้ นทุนการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาเชิงพาณิชย์ตอ่ ไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
1. การเตรี ยมหัวเชือ้ สาหร่ ายสไปรู ลินา
ทํ าการเพาะเลี ย้ งสาหร่ ายสไปรู ลิ นาในห้ องปฏิ บัติก าร ด้ วยสูตรอาหารซาร์ รุ คปรั บปรุ งและขยาย
ปริ มาณหัวเชื ้อสาหร่ ายไปเรื่ อยๆ ให้ ได้ ปริ มาณมากพอที่จะนําไปใช้ ในการทดลอง ทังนี
้ ้เมื่อวัดค่าความหนาแน่น
ของเชลล์ (Optical Density; OD) ที่ความยาวคลื่นแสง 560 นาโนเมตร แล้ วได้ ค่าเท่ากับ 0.8 เป็ นต้ นไป จึง
นําไปใช้ เป็ นหัวเชื ้อตังต้
้ นในการศึกษาต่อไป
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2. การเตรี ยมนา้ หมักจากแหล่ งต่ างๆ
2.1 นํามูลสัตว์ชนิดต่างๆ และฟางข้ าว มาหมักรวมกันกับนํ ้าประปาในอัตราส่วน 1:10 ในถังขนาด 20
ลิตร เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างทําการหมักหมัน่ คนเป็ นครัง้ คราว
2.2 เมื่อหมักมูลสัตว์ชนิดต่างๆ และฟางข้ าว เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ แล้ ว จากนันนํ
้ านํ ้าหมักมากรองผ่าน
ผ้ าขาวบางแล้ วนําไปต้ ม เพื่อฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์อื่นๆ (ภาพที่ 1) จึงค่อยนํามาใช้ เป็ นส่วนประกอบของสูตรอาหาร
ในการศึกษาทดลองต่อไป

ภาพที่ 1 กรองนํ ้าหมักผ่านผ้ าขาวบาง ก่อนนําไปต้ ม

3. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete Randomized Design; CRD) โดยแบ่งชุดการทดลอง
ออกเป็ น 7 ทรี ตเมนต์ แต่ละทรี ตเมนต์ แบ่งออกเป็ น 3 ซํ ้า โดยกําหนด ดังนี ้
ทรี ตเมนต์ ที่ 1 สูตรอาหารซาร์ รุคปรับปรุ ง (ชุดควบคุม) + หัวเชื ้อสาหร่ ายสไปรู ลินา
ทรี ตเมนต์ ที่ 2 นํ ้าหมักมูลสุกร 20% (ของปริ มาตรอาหาร) + หัวเชื ้อสาหร่ ายสไปรู ลินา
ทรี ตเมนต์ ที่ 3 นํ ้าหมักมูลไก่ 20% (ของปริ มาตรอาหาร) + หัวเชื ้อสาหร่ ายสไปรูลินา
ทรี ตเมนต์ ที่ 4 นํ ้าหมักมูลวัว 20% (ของปริ มาตรอาหาร) + หัวเชื ้อสาหร่ ายสไปรูลินา
ทรี ตเมนต์ ที่ 5 นํ ้าหมักฟางข้ าว 20% (ของปริ มาตรอาหาร) + หัวเชื ้อสาหร่ ายสไปรู ลินา
ทรี ตเมนต์ ที่ 6 นํ ้าหมักมูลม้ า 20% (ของปริ มาตรอาหาร) + หัวเชื ้อสาหร่ ายสไปรูลินา
ทรี ตเมนต์ ที่ 7 นํ ้าหมักมูลแกะ 20% (ของปริ มาตรอาหาร) + หัวเชื ้อสาหร่ ายสไปรู ลินา
นําหัวเชื ้อสาหร่ ายสไปรู ลินา ที่มีค่าความหนาแน่นของเชลล์ (OD) ตังแต่
้ 0.8 เป็ นต้ นไป เพาะเลี ้ยงใน
ขวดโหลแก้ วขนาด 10 ลิตร โดยใช้ หวั เชื ้อสาหร่ ายต่อสูตรอาหารที่ใช้ เลี ้ยงอัตราส่วน 1: 5 ปรับ pH ให้ อยู่ในช่วง
10 ± 1 ทําการสุม่ เรี ยงขวดโหลแก้ วแต่ละทรี ตเมนต์ ให้ แสงสว่างจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ตลอด 24 ชัว่ โมง
และให้ ระบบลมอย่างทัว่ ถึงเพื่อให้ เกิดการหมุนเวียนนํ ้าและป้องกันการตกตะกอน เพาะเลี ้ยงเป็ นระยะเวลา 10
วัน
4. การเก็บข้ อมูล
ตรวจวัดประสิท ธิ ภ าพการเจริ ญ เติบโตและนับ จํ านวนเซลล์ สาหร่ ายสไปรู ลิน า โดยใช้ Sedgwick
Rafter slide (S-R slide) และวัดค่าความหนาแน่นของเชลล์ (Optical Density; OD) โดยเครื่ อง
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spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 560 นาโนเมตร ทุกวัน จนเพาะเลี ้ยงเป็ นระยะเวลา 10 วัน คํานวณ
ประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายสไปรู ลินา ดังนี ้
อัตราการเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate: )
Ln
 Ln

=
x2
x1
t

2

t
1

เมื่อ x คือ จํานวนเซลล์
t คือ หน่วยเวลา

5. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้ อมูลค่าเฉลี่ยของจํานวนเซลล์ ค่าความหนาแน่นของเซลล์ และประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโตที่ได้
ในแต่ละทรี ตเมนต์ มาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างทรี ตเมนต์ โดยวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of
Variance; ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทําการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้ วยวิ ธี Duncan’s
multiple range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ 99% ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS/PC 11.5.0

ผลการศึกษา
การเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหารนํ ้าหมักต้ นทุนตํ่า ในแต่ละทรี ตเมนต์ เป็ นระยะเวลา 10
วัน ปรากฏผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของจํานวนเซลล์ ความหนาแน่นของเซลล์ (OD) และอัตราการเติบโตจําเพาะ
ของสาหร่ ายสไปรูลินาตลอดการศึกษา
ปั จจัยที่ศกึ ษา
จํานวนเซลล์
( x 104 cell/ml)
ค่าความหนาแน่น (OD)
อัตราการเติบโต
จําเพาะ ()

สูตรซาร์ รุค
ปรับปรุง
3.688±
0.135a
0.448±
0.158a
0.090±
0.198a

นํ ้าหมัก
มูลสุกร
1.533±
0.630c
-0.069±
0.534 b
-0.105±
0.239a

นํ ้าหมัก
มูลไก่
3.208±
0.490ab
0.214±
0.090 a
-0.006±
0.265a

ทรี ตเมนต์
นํ ้าหมัก
มูลวัว
2.955±
0.400ab
0.232±
0.135 a
0.041±
0.126a

นํ ้าหมัก
ฟางข้ าว
2.836±
0.590ab
0.272±
0.064 a
0.038±
0.152a

นํ ้าหมัก
มูลม้ า
2.535±
0.450abc
0.268±
0.170 a
0.022±
0.147a

หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี Duncan’ s Multiple Range Test (DMRT)
: อัตราเจือจางของนํ ้าหมักจากแหล่งต่างๆ เท่ากับ 20% ของปริ มาตรอาหาร
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นํ ้าหมัก
มูลแกะ
2.301±
0.370bc
0.316±
0.122 a
0.014±
0.163a
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จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าจํานวนเซลล์เฉลี่ยของสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหารนํ ้าหมักต้ นทุน
ตํ่าทรี ตเมนต์ตา่ งๆ พบว่า สูตรซาร์ รุคปรับปรุ งมีคา่ มากที่สดุ (3.688 ± 0.135 x104 cell/ml) รองลงมาคือ นํ ้าหมัก
มูลไก่ (3.208 ± 0.490 x104 cell/ml) และนํา้ หมักมูลสุกรมีค่าน้ อยที่สุด (1.533 ± 0.630 x104 cell/ml) เมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่าจํานวนเซลล์เฉลี่ยของสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหารนํา้ หมักต้ นทุนตํ่าแต่ละทรี ต
เมนต์มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยสามารถแบ่งค่าจํานวนเซลล์เฉลี่ยของสาหร่ าย
สไปรู ลินาที่แตกต่างออกได้ 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 (สูตรซาร์ รุคปรั บปรุ ง นํ ้าหมักมูลไก่ นํา้ หมักมูลวัว นํ ้าหมัก
ฟางข้ าว และนํ ้าหมักมูลม้ า) มีคา่ จํานวนเซลล์เฉลี่ย 2.535 ± 0.450 x104 - 3.688 ± 0.135 x104 cell/ml กลุ่มที่ 2
(นํ า้ หมักมูลไก่ นํ า้ หมักมูลวัว นํ า้ หมักฟางข้ าว นํ า้ หมักมูลม้ า และนํ า้ หมักมูลแกะ) มีค่าจํ านวนเซลล์ เฉลี่ ย
2.301 ± 0.370 x104 - 3.208 ± 0.490 x104 cell/ml และกลุ่มที่ 3 (นํ ้าหมักมูลสุกร นํ ้าหมักมูลม้ า และนํ ้าหมักมูล
แกะ) มีคา่ จํานวนเซลล์เฉลี่ย 1.533 ± 0.630 x104 – 2.535 ± 0.450 x104 cell/ml
ค่าความหนาแน่นของเซลล์ (Optical Density; OD) เฉลี่ย ของสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหาร
นํ ้าหมักต้ นทุนตํ่าทรี ตเมนต์ตา่ งๆ พบว่า สูตรซาร์ รุคปรับปรุ งมีคา่ มากที่สดุ (0.448 ± 0.158) รองลงมาคือ นํ ้าหมัก
มูลแกะ (0.316 ± 0.122) และนํ ้าหมักมูลสุกรมีค่าน้ อยที่สดุ (-0.069 ± 0.534) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่า
ความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ย ของสาหร่ ายสไปรู ลินาแต่ละทรี ตเมนต์มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) โดยสามารถแบ่งค่าความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ยของสาหร่ ายสไปรู ลินาที่แตกต่าง
ออกได้ 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่ 1 (สูตรซาร์ รุคปรับปรุ ง นํ ้าหมักมูลไก่ นํ ้าหมักมูลวัว นํ ้าหมักฟางข้ าว นํ ้าหมักมูลม้ า
และนํา้ หมักมูลแกะ) มีค่าความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ย 0.214 ± 0.090 - 0.448 ± 0.158 และกลุ่มที่ 2
(นํ ้าหมักมูลสุกร) มีคา่ ความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ย -0.069 ± 0.534
ค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย (Specific growth rate:) ของสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตร
อาหารนํ ้าหมักต้ นทุนตํ่าทรี ตเมนต์ต่างๆ พบว่า สูตรซาร์ รุคปรับปรุ งมีค่ามากที่สดุ (0.090 ± 0.198) รองลงมาคือ
นํา้ หมักมูลวัว (0.041 ± 0.126) และนํา้ หมักมูลสุกรมีค่าน้ อยที่สุด (-0.105 ± 0.239) เมื่อวิเคราะห์ ทางสถิ ติ
พบว่าค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของสาหร่ ายสไปรู ลินาแต่ละทรี ตเมนต์ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

สรุปและวิจารณ์ ผลการศึกษา
การศึกษาการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหารนํ ้าหมักต้ นทุนตํ่าจากแหล่งต่างๆ โดยแบ่งชุด
การทดลองออกเป็ น 7 ทรี ตเมนต์ แต่ละทรี ตเมนต์ แบ่งออกเป็ น 3 ซํา้ คือ ทรี ตเมนต์ ที่ 1 สูตรอาหารซาร์ รุค
ปรับปรุ ง (ชุดควบคุม) ทรี ตเมนต์ ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 คือ นํ ้าหมักมูลสุกร 20%, นํ ้าหมักมูลไก่ 20%, นํ ้าหมัก
มูล วัว 20%,นํ า้ หมัก ฟางข้ า ว 20%, นํ า้ หมัก มูล ม้ า 20% และนํ า้ หมัก มูล แกะ 20% ตามลํ า ดับ ตรวจวัด
ประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโต นับจํานวนเซลล์ และวัดค่าความหนาแน่นของเชลล์ (OD) สาหร่ ายสไปรู ลินา
ทุกวัน เพาะเลี ้ยงสาหร่ ายเป็ นระยะเวลา 10 วัน ผลการศึกษาพบว่า ค่าจํานวนเซลล์เฉลี่ยของสาหร่ ายสไปรู ลินา
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ในสูตรซาร์ รุคปรับปรุ งมีคา่ มากที่สดุ (3.688 ± 0.135 x104 cell/ml) รองลงมาคือนํ ้าหมักมูลไก่ (3.208 ± 0.490
x104 cell/ml) และนํ ้าหมักมูลสุกรมีคา่ น้ อยที่สดุ (1.533 ± 0.630 x104 cell/ml)
ค่าความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ย ของสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรซาร์ รุคปรั บปรุ งมีค่ามากที่สุด
(0.448 ± 0.158) รองลงมาคือนํา้ หมักมูลแกะ (0.316 ± 0.122) และนํา้ หมักมูลสุกรมีค่าน้ อยที่สุด (-0.069 ±
0.534)
และสําหรับค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรซาร์ รุคปรับปรุ งมีค่า
มากที่สุด (0.090 ± 0.198) รองลงมาคือ นํา้ หมักมูลวัว (0.041 ± 0.126) และนํา้ หมักมูลสุกรมีค่าน้ อยที่สุด
(-0.105 ± 0.239)
เมื่อวิเคราะห์ ทางสถิ ติพบว่าค่าจํ านวนเซลล์เฉลี่ยและค่าความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ยของ
สาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหารนํา้ หมักต้ นทุนตํ่าแต่ล ะทรี ตเมนต์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) ส่วนค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของสาหร่ ายสไปรู ลินาแต่ละทรี ตเมนต์ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาที่ ได้ จะเห็นว่าสู ตรอาหารนํ า้ หมักมูลสัตว์ บางชนิด ได้ แก่ นํ า้ หมักมูลไก่
นํา้ หมักมูลวัว และนํ า้ หมักมูลม้ า และสูตรอาหารนํา้ หมักจากเศษพืชเหลือทิง้ ทางการเกษตร ได้ แก่ นํา้ หมัก
ฟางข้ าว โดยที่นํ ้าหมักเหล่านี ้มีอตั ราเจือจางของนํ ้าหมัก 20% ของปริ มาตรอาหารที่ใช้ ในการเพาะเลี ้ยงสามารถ
นํามาเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาได้ กล่าวคือ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโต คือ จํานวนเซลล์
เฉลี่ ย ค่าความหนาแน่ นของเซลล์ เฉลี่ ย และอัตราการเจริ ญ เติ บโตจํ าเพาะเฉลี่ ยของสาหร่ ายสไปรู ลิ นาที่
เพาะเลี ้ยงในสูตรนํ ้าหมักเหล่านี ้ มีคา่ ใกล้ เคียงและไม่มีความแตกต่างกันมากนัก (P>0.05) กับสูตรอาหารซาร์ รุค
ปรับปรุ งที่ถือเป็ นทรี ตเมนต์ควบคุม
และจากผลการศึกษาสามารถระบุได้ อย่างชัดเจนว่านํ ้าหมักมูลสัตว์ชนิดที่ไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่
สามารถนํ ามาเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาได้ นัน้ คือ ‚นํา้ หมักมูลสุกร‛ ทัง้ นี อ้ าจเนื่องจากในการศึกษาได้
ทดลองใช้ อตั ราเจือจางของนํ ้าหมักในแต่ละแหล่ง 20% ซึง่ ในอัตราเจือจางดังกล่าวสําหรับนํ ้าหมักมูลสุกรแล้ ว
ก็ยงั อาจมีความเข้ มข้ นสูง เมื่อนําไปเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาจึงไม่เหมาะสมทําให้ สาหร่ ายสไปรู ลินาไม่ค่อย
เจริ ญเติบโตเท่าที่ควร ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการยืนยันสมมุติฐานดังกล่าว ก็อาจมีการศึกษาทดลองซํ ้า โดยเพิ่มอัตรา
เจือจางของนํ ้าหมักมูลสุกรให้ เจือจางมากกว่าที่ทดลองศึกษาในครัง้ นี ้ คือ 20%
การเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาด้ วยนํ ้าเสียจากโรงงานสุรา โดยนําเอากากส่าเหล้ าซึง่ เป็ นของเสียจาก
โรงงานสุราใช้ ในการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายทังในระดั
้
บห้ องปฏิบตั ิการและระดับมหมวลหรื อบ่อกลางแจ้ ง จากการ
เพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาในนํ ้ากากส่าเหล้ าความเข้ มข้ น 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0
และ 10.0% ซึง่ เติม NaHCO3 1.5 กรัม/ลิตร, K2HPO4 0.5 กรัม/ลิตรและปุ๋ ย NPK (16:16:16) 0.6 กรัม/
ลิตร ใส่สาหร่ ายสดลงไป 0.6 g/l ปรับ pH 10 ± 1 ปริ มาตรของสารอาหาร 500 มิลลิลิตร เพาะเลี ้ยงเป็ น
เวลา 24 วัน ในสภาพห้ องปฏิบตั ิการและสภาพบ่อกลางแจ้ งพบว่าทังสองสภาพนี
้
้ สาหร่ ายสไปรู ลินาสามารถ
เจริ ญเติบโตได้ ดีที่สดุ ในกากส่าเหล้ า 0.5 % (ยุวดี, 2540)
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การเพาะเลี ้ยงสาหร่ าย Spirulina platensis CMU2 ด้ วยนํ ้ากากส่าเหล้ าที่ความเข้ มข้ นต่างๆ ในระดับ
ห้ องปฏิ บัติก าร พบว่านํ า้ กากส่าเหล้ าที่ ความเข้ มข้ น 0.04% และเติมสารอาหารพื น้ ฐานซึ่งประกอบด้ วย
NaHCO3 8.5 กรัม/ลิตร, NaNO3 1.5 กรั ม/ลิตร, K2HPO4 0.5 กรั ม/ลิตร และปุ๋ ย N:P:K (16:16:16) 0.6 กรั ม/
ลิตร สาหร่ ายสามารถเจริ ญเติบโตได้ สูงสุด มีนํา้ หนักเซลล์สาหร่ ายแห้ งเฉลี่ยสูงถึง 615 มิลลิกรั ม/ลิตร และ
ปริ มาณรงควัตถุซึ่งประกอบด้ วยคลอโรฟิ ลล์ เอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.30 มิลลิกรั ม/ลิตร แคโรที นอยด์ และ
ไฟโตไซยานิ น มี ค่ า เฉลี่ ย 0.36 และ 115.07 มิ ล ลิ ก รั ม /กรั ม นํ า้ หนัก แห้ ง ตามลํ า ดับ เมื่ อ นํ า สาหร่ า ย
S. platensis CMU2 มาเพาะเลี ้ยงแบบกึง่ ต่อเนื่องในบ่อเพาะเลี ้ยงนํ ้าวนด้ วยปริ มาตร 1,000 ลิตร ระดับนํ ้าใน
บ่อสูง 24 เซนติเมตร ด้ วยสูตรข้ างต้ น สามารถเก็บเกี่ยวสาหร่ ายได้ ทัง้ หมด 3 ครั ง้ ให้ ผลผลิตนํา้ หนักเซลล์
สาหร่ ายแห้ งเฉลี่ยสูงสุดในครั ง้ ที่1,3 และ 2 คือ 326.82, 297.26 และ 280.45 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ การ
เพาะเลี ้ยงครัง้ นีส้ ามารถมีต้นทุนการผลิตตํ่า คือ การผลิตสาหร่ ายนํ ้าหนักแห้ ง 1 กรั ม มีต้นทุนการผลิตเพียง
2.80 บาท (ปาวลีและยุวดี, 2550)
การเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาในนํ ้าทิ ้งจากโรงงานปลาแล่ของบริ ษัท โชคสมุทรมารี น จํากัด ด้ วยการ
เติมปุ๋ ยที่ต่างกัน 3 รู ปแบบคือ แบบที่1: นํ ้าทิง้ + NaHCO3 ปริ มาณ 3,6 และ 9 กรัม แบบที่ 2: นํ ้าทิ ้ง + 3 กรั ม
NaHCO3+ NaNO3(1.5, 2.0 และ 2.5 กรั ม) และแบบที่ 3: นํ ้าทิง้ + 3 กรั ม NaHCO3 + 2 กรั ม NaNO3 +
N:P:K(0.4, 0.6 และ 0.8 กรั มกรั ม) ใช้ หัวเชือ้ 2 กรั ม/นํ า้ ทิ ง้ (100%) 1 ลิตร ที่ ความเข้ มแสง 3,200 ลักซ์ 12
ชั่วโมง/วัน ที่ อุณหภูมิ 32 ± 2 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่าง 9.5±0.2 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
มี 5 ชุดการทดลองๆ 3 ซํ ้า เพื่อศึกษาการเติบโตของสาหร่ ายสไปรู ลินา วัดค่า(Optical Density :OD) ทุกวัน
และตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าทุก 2 วัน ผลการศึกษา พบว่าสาหร่ าย สไปรู ลินาที่เพาะเลี ้ยงในนํ ้าทิง้ แบบที่ 1
ให้ ค่า OD ในวันที่สไปรู ลินาเติบโตสูงสุด (วัน Dmax) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ(p>0.05) กับแบบที่ 3 แต่ต่างกัน
ทางสถิติ (p<0.05) กับรู ปแบบที่ 2 โดยชุดทดลองที่ 1 ของแบบที่ 1 (เติม NaHCO3 3 กรัม) ให้ ค่า OD สูงสุดคือ
2.20±0.20 คุณภาพนํ ้าโดยรวมในวัน Dmax ของแบบที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและดีกว่าแบบที่ 1 และ3 เหลือ
ปริ มาณไนเตรทและไนไตรท์ในนํ ้าทิ ้ง 3 แบบ น้ อยมาก คือ 0.00-0.06 และ 0.00-0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ปริ มาณ
แอมโมเนียเหลืออยู่มากในชุดทดลองที่ 2 ของแบบที่ 1 ที่เติม NaHCO3 6 กรัม และชุดที่ 3 ของแบบที่ 2 ที่เติม
NaHCO3 3 กรัม + NaNO3 2.5 กรัม มีคา่ 5.33 และ 0.12 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ฟอสเฟตอนินทรี ย์ในนํ ้าใน
วัน Dmax ทุกชุดทดลองทัง้ 3 รู ปแบบมีคา่ เกินมาตรฐานคุณภาพนํ ้าเล็กน้ อย (>0.001 มิลลิกรัม/ลิตร) ดังนันจึ
้ งมี
ความเป็ นไปได้ ที่จะทํ าการเพาะเลีย้ งสาหร่ ายสไปรู ลินาในนํ า้ ทิง้ จากโรงงานปลาแล่ (100%) ที่ เติมเฉพาะ
NaHCO3 ชนิดเดียวเพียง 3 กรั ม เท่านัน้ ซึ่งจะให้ ผลผลิตสาหร่ ายสไปรู ลินาที่ดีและเหมาะสมที่สุด (จักรพงษ์
และคณะ, 2550)
การทดลองศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบผลผลิตของสาหร่ ายสไปรู ลินาที่เพาะเลี ้ยงด้ วยสูตรอาหารต่างๆ คือ
AME1 (มูลสุกร) AME2 (มูลไก่) AME3 (มูลเป็ ด) AME4 (มูลวัว) SJ1 (มูลสุกร + ปุ๋ ยเคมี) SJ2 (มูลไก่ + ปุ๋ ยเคมี)
SJ3 (มูลเป็ ด + ปุ๋ ยเคมี) SJ4 (มูลวัว + ปุ๋ ยเคมี) WP (ไข่นํ ้า + ปุ๋ ยเคมี) และ CFTRI (สารเคมี) Medium ที่มีระดับ
ความเป็ นกรด – ด่างเริ่ มต้ นของสูตรอาหาร คือ 6, 7, 8 และ 9 ระยะเวลาในการเพาะเลี ้ยง 10 วัน ผลการ
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ทดลองพบว่า ชนิดของสูตรอาหาร ระดับความเป็ นกรด – ด่าง และระยะเวลาในการเพาะเลี ้ยงมีผลทําให้ ผลผลิต
ของสาหร่ ายสไปรู ลินาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) สูตรอาหารที่ให้ ผลผลิตสูงที่สดุ คือ SJ2
medium (มูลไก่ + ปุ๋ ยเคมี) รองลงมา คือ AME2, SJ1 และ SJ3 medium ตามลําดับ ระดับความเป็ นกรด – ด่าง
เริ่ มต้ นของสูตรอาหารที่ให้ ผลผลิตสูงสุด คือ 6 รองลงมา คือ 8 และระยะเวลาของการเพาะเลี ้ยงที่ทําให้ ผลผลิต
สูงที่สดุ คือ 10 วัน (ชื่นจิตร, 2530)
ซึ่งข้ อมูลที่ ได้ จากการศึกษาชี ใ้ ห้ เห็น ถึงแนวทางและความเป็ นไปได้ ที่จะนํ านํ า้ หมักจากแหล่งต่างๆ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง นํ า้ หมักมูลไก่ นํ า้ หมักมูลวัว นํ า้ หมักมูลม้ า และนํ า้ หมักฟางข้ าว มาประ ยุกต์ ใช้ ในการ
เพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินา อีกทัง้ ยัง เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการนําไปประยุกต์ใช้ การลดต้ นทุนการเพาะเลี ้ยง
สาหร่ ายสไปรู ลินาเชิงพาณิชย์ตอ่ ไปในอนาคต

เอกสารอ้ างอิง
ขจรเกียรติ์ ศรี นวลสม. 2550. การเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหารต้ นทุนตํ่าเพื่อเป็ นอาหารสัตว์นํ ้า.
โครงการฝึ กอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายสไปรู ลินาในสูตรอาหารต้ นทุนตํ่าเพื่อเป็ น
อาหารสัตว์นํ ้าสําเร็ จรู ป วันที่ 15 มิถนุ ายน และ 17 กรกฎาคม 2550. คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ . 53 หน้ า.
จักรพงษ์ ศรี พนมยม อรทัย คงสระ และวราพร ดีชุม. 2550. การเพาะเลีย้ งสาหร่ ายสไปรู ลินา (Spirulina
platensis) ในนํ ้าทิ ้งจากโรงงานปลาแล่. การประชุมวิชาการสาหร่ ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3.
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้ า 106.
ชื่นจิตร ชื่นกระมล. 2530. การเปรี ยบเทียบผลผลิ ตของสไปรู ลินา (Spirulina platensis) ในอาหารสูตรต่างๆ.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท.มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ บางแสนชนบุรี. 74 หน้ า.
ปาวลี ศรี สขุ สมวงค์ และยุวดี พีรพรพิศาล. 2550. การเพาะเลี ้ยงสาหร่ าย Spirulina platensis ด้ วยนํ ้ากาก
ส่าเหล้ าในระบบบ่อเพาะเลี ้ยงนํ ้าวน. การประชุมวิชาการสาหร่ ายและแพลงก์ ตอนแห่งชาติ ครั ง้ ที่ 3.
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้ า 56.
ยุวดี พีรพรพิศาล. 2540. การเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายเกลียวทอง (Spirulina platensis) .ในระดับอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Venkataraman, L.V. 1983. A Monograph on Spirulina platensis. Central Food Technological Research
Institute, Mysore. 100 p.

วารสารวิจยั เทคโนโลยีการประมง ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

