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(2)

สารบาญตาราง

ตารางที่ หนา
1 ปริมาณเบตาแคโรทีนทีม่ีอยูในผักและผลไม 8
2 องคประกอบของคาโรทีนอยดในแหลงตางๆ 9
3 องคประกอบทางเคมีของสาหรายดูนาลิเอลลา 9
4 สรุปปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการเจริญและการสังเคราะหเบตาแคโรทีน

ของ D. salina 22
5 ลักษณะเฉพาะของสาหรายดูนาลิเอลลาที่สงผลใหเกิดขอดีและขอเสีย

ในการผลิต 26
6 ตวัอยางรายงานวิจยัและการใชประโยชน D. salina 27
7 ตวัอยางการตรึงเซลลสาหรายขนาดเล็กและการนํ าไปใชประโยชน 30
8 ผลของการเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก 11 และ 18 เซนติเมตร 46
9 ผลของระดับความลึกของนํ้ าที่ใชในการเพาะเลี้ยง 9 และ 18 เซนติเมตร

และการเพ่ิมความเขมขนเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตในระยะ stationary phase
ตอการผลิตเบตาแคโรทีนเมื่อเล้ียงในบอกลางแจงเปนระยะเวลา 16 วัน 56

10 ผลของระดับความลึกของนํ้ าที่ใชในการเพาะเลี้ยง 9, 11 และ 13
เซนติเมตร ตอการผลิตเบตาแคโรทีนเมื่อเล้ียงในบอกลางแจงเปนระยะ
เวลา 16 วัน 64

11 แสดงปรมิาณสารอาหารในผลิตภัณฑที่ไดจากการทํ าแหงดวยวิธี
ฟลูอิไดซเบด 74

ตารางผนวกที่
1 ตารางวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของอัตราการเจริญจํ าเพาะ

เมือ่เตรียมกลาสาหรายในบอเพาะเล้ียงกลางแจงที่ระดับความลึก 11
เซนตเิมตร(ปริมาตรเทากับ 300 ลิตร) และ 18 เซนติเมตร
(ปริมาตรเทากับ 500ลิตร) 97

2 ตารางวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของความหนาแนนเซลลเมื่อ
เพาะเล้ียงในบอกลางแจงที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร (ปริมาตร 300
ลิตร) และ 11 เซนติเมตร (ปริมาตร 300ลิตร) 97

3 ตารางวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของอนุภาคแอลจิเนตที่ไดจากการตรึงเซลลสาหรายเพื่อนํ าไปทํ าแหงดวย
เครือ่งทํ าแหงแบบฟลูอิไดซเบด 98



(3)

สารบาญภาพ

ภาพที่ หนา
1 ลักษณะโครงสรางทางเคมีของสารแคโรทีนอยดสายตรง (aliphatic acyclic)

และวงแหวน (aromatic) 3
2 โครงสรางและการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงตางๆของ

เบตาแคโรทีนไอโซเมอร 4
3 โครงสรางภายในเซลลของสาหรายดูนาลิเอลลา 10
4 การสะสมเบตาแคโรทนีในเม็ดนํ้ ามัน (lipid globule) ของดูนาลิเอลลา 11
5 วงจรชีวิตของสาหราย D. salina สวนใหญที่พบในประเทศเปรู 12
6 ลักษณะของเซลลที่ถูกดักจับอยูภายในเม็ดแอลจิเนต 29
7 ลักษณะของฟลอิูไดซเซช่ัน 31
8 การเลี้ยงสาหราย D. salina ในหองปฏิบัติการ 36
9 การเลี้ยงสาหราย D. salina ในบอกลางแจง 36
10 ลักษณะโรงเรือนที่ใชในการเลี้ยงสาหราย D. salina กลางแจง 37
11 การสังเคราะหเบตาแคโรทีนของสาหราย D. salina ในบอกลางแจง 40
12 เครื่องทํ าแหงแบบฟลอิูไดซเซช่ันของ Gatt Postfach 42D-7852

Binzen (German) 41
13 จ ํานวนเซลลและปริมาณไนเตรทเมื่อเล้ียงที่ระดับความลึก 11 และ 18

เซนติเมตร 45
14 จ ํานวนเซลลเมื่อเล้ียงสาหรายในบอกลางแจงโดยใชอาหารสูตร

Borowitzka ความเขมขน 100, 75 และ 50 เปอรเซ็นต 47
15 ปรมิาณไนเตรทเมื่อเล้ียงสาหรายในบอกลางแจงโดยใชอาหารสูตร

Borowitzka ความเขมขน 100, 75 และ 50 เปอรเซ็นต 48
16 จํ านวนเซลล, ปรมิาณไนเตรท, คลอโรฟลล , คาโรทีนอยด และอัตราสวน

คาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 9
เซนติเมตร (ชุดควบคุม) ความเค็ม 12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด
(โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) 50

17 จํ านวนเซลล, ปรมิาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวน
คาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 9
เซนตเิมตร และเพ่ิมความเค็มเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด
(โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) หลังเขาสูระยะ stationary phase ได 2 วัน 51



(4)

สารบาญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา
18 จํ านวนเซลล, ปรมิาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวน

คาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร
และเพ่ิมความเค็มเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอ
ปริมาตร) หลังเขาสูระยะ stationary phase ได 4 วัน 52

19 จํ านวนเซลล, ปรมิาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวน
คาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 18
เซนตเิมตร (ชุดควบคุม) ความเค็ม 12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด
(โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) 53

20 จํ านวนเซลล, ปรมิาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวน
คาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 18
เซนตเิมตร และเพ่ิมความเค็มเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด
(โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) หลังเขาสูระยะ stationary phase ได 2 วัน 54

21 จํ านวนเซลล, ปรมิาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวน
คาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 18
เซนตเิมตร และเพ่ิมความเค็มเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด
(โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) หลังเขาสูระยะ stationary phase ได 4 วัน 55

22 ผลการทดลองซํ้ าที่ 1 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท,  คลอโรฟลล,
คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหราย
ทีร่ะดบัความลึก  9 เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร) 58

23 ผลการทดลองซํ้ าที่ 2 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท,  คลอโรฟลล,
คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหราย
ทีร่ะดบัความลึก  9 เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร) 59

24 ผลการทดลองซํ้ าที่ 1 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท,  คลอโรฟลล,
คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหราย
ทีร่ะดบัความลึก  11 เซนติเมตร (ปริมาตร 300 ลิตร) 60

25 ผลการทดลองซํ้ าที่ 2 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท,  คลอโรฟลล,
คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหราย
ทีร่ะดบัความลึก  11 เซนติเมตร (ปริมาตร 300 ลิตร) 61



(5)

สารบาญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา
26 ผลการทดลองซํ้ าที่ 1 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท,  คลอโรฟลล,

คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหราย
ทีร่ะดบัความลึก  13 เซนติเมตร (ปริมาตร 350 ลิตร) 62

27 ผลการทดลองซํ้ าที่ 2 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท,  คลอโรฟลล,
คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหราย
ทีร่ะดบัความลึก  13 เซนติเมตร (ปริมาตร 350 ลิตร) 63

28 การปนเปอนของสิ่งมีชีวิตที่กินสาหรายเปนอาหารเมื่อระดับความเค็มใน
การเลี้ยงลดลง 66

29 ความสัมพันธระหวางความชื้นและอัตราการสูญเสียเบตาแคโรทีน
เมื่อใชอุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส 68

30 ความสัมพันธระระหวางความชื้นและเวลาในการทํ าแหงเมื่อใชอุณหภูมิ
60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส 69

31 ความสัมพันธระหวางความชื้นและอัตราการสูญเสียเบตาแคโรทีน
ระหวางการทํ าแหงเมื่อใชความเขมขนของแอจิเนตในการตรึงเซลล
เทากับ 2.0, 2.5 และ 3.0 เปอรเซ็นต 70

32 ความสัมพันธระระหวางความชื้นและเวลาในการทํ าแหงเมื่อใชความ
เขมขนของแอจิเนตในการตรึงเซลลเทากับ 2.0, 2.5 และ 3.0 เปอรเซ็นต 71

33 ลักษณะเม็ดแอลจิเนตที่ดักจับเซลลสาหราย D. salina กอนและหลังนํ า
ไปทํ าแหงดวยเครื่องทํ าแหงแบบฟลอิูไดซเบด 72

34 ผลิตภัณฑเซลลสาหราย D. salina เมือ่ทํ าแหงดวยวิธีการทํ าแหงแบบระเหิด 73
35 ผลติภณัฑเมด็สาหรายแอลจิเนตที่ไดจากการทํ าแหงแบบฟลูอิไดซเบด

บรรจุแคปซูล 74
36 ปริมาณเบตาแคโรทีนระหวางการเก็บรักษา 3 เดือน 75
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การเลี้ยงสาหรายทะเล Dunaliella salina 1197 ที่ผลิตเบตาแคโรทีนในบอ
กลางแจงเพื่อผลิตผลิตภัณฑเซลลเบตาแคโรทีนแหงโดยวิธีฟลูอิไดซเบด

Outdoor Cultivation of Marine Algae Dunaliella salina 1197 for Dried Cell
Beta-carotene Production by Fluidized-Bed Method

ค ําน ํา

สาหรายดนูาลิเอลลาเปนสาหรายสีเขียวเซลลเดียว พบไดในแหลงนํ้ าทั่วโลก โดยเฉพาะ
แหลงนํ้ าที่มีความเค็มสูงมาก เชน ทะเลสาบเดดซี (Dead sea) ประเทศอิสราเอล  ทะเลสาบนํ้ า
เค็มเกรท (Great  salt  lake) ประเทศสหรัฐอเมริกา  และ ทะเลสาบสีชมพู (Pink lake) ใน
ประเทศออสเตรเลีย สาหรายชนิดนี้มีความสามารถในการสะสมเบตาแคโรทีนไดมากกวารอยละ
10 ของนํ ้าหนักแหง โดยเซลลสาหรายจะเปลี่ยนสีจากเขียวเปนสีสมเนื่องจากการสะสมเบตาแคโร
ทนีเมื่อเซลลอยูในสภาวะจํ ากัด เชน  ความเค็มสูง  ความเขมของแสงสูง  และปริมาณไนโตรเจน
จ ํากัด (Borowitzka and Borowitzka, 1988)

ปจจบุนัเบตาคาโรทีนที่ใชในอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดเปน all-trans เบตาแคโรทีน ที่ได
มาจากการสังเคราะห  ในขณะที่ไมสามารถสังเคราะห 9-cis เบตาแคโรทีน  ซึ่งเปนเบตาแคโรทีน
ธรรมชาติได  อยางไรก็ตามในพืชบางชนิด เชน แครอท จะประกอบดวยเบตาคาโรทีนในรูปแบบ
ของ all-trans เบตาแคโรทีน เปนสวนใหญ  ตางไปจากสาหราย Dunaliella ซึง่มีรูปแบบของ all-
trans เบตาแคโรทีน และ 9-cis เบตาแคโรทีน อยูรวมกันในอัตราสวนประมาณ 1:1

เบตาแคโรทีน หรือ โปรวิตามินเอ (provitamin A) เปนรงควัตถุประกอบชนิดหนึ่งใน
กลุมของคาโรทีนอยด พบไดทัว่ไปในพืชเนื่องจากเปนรงควัตถุในกระบวนการสังเคราะหแสง
สํ าหรับในสตัวช้ันสูง  เบตาแคโรทีนทํ าหนาที่เปนสารตั้งตนของวิตามิน เอ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ
เปนสารแอนติออกซิแดนท (antioxidant) สามารถปองกันการเกิดอนุมูลอิสระในรางกายได ทํ าให
เซลลแขง็แรงสมบูรณ รางกายสุขภาพดี นอกจากนี้ยังใชเบตาแคโรทีนผสมในอาหารสัตวหลาย
ชนดิ เชน วัว  ควาย  ปลา ไก และกุง เปนตน  รวมทั้งใชเปนสีผสมอาหาร  เครื่องสํ าอางค และใช
ในดานเภสัชกรรม อีกดวย

การเพาะเลี้ยงสาหรายดูนาลิเอลลาในระดับอุตสาหกรรมมีอยูในหลายๆ ประเทศ  เชน
อิสราเอล ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา จีน และชิลี ผลผลิตหลักของสาหรายดูนาลิเอลลาจะอยูใน
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สองรูปแบบ คือสาหรายแหงสํ าหรับใชเปนอาหารเสริมและเปนสวนผสมในอาหาร และในรูปสาร
สกัดเบตาแคโรทีนสํ าหรับใชในอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามในประเทศดังกลาวมีลักษณะภูมิอากาศ
และส่ิงแวดลอมที่แตกตางกัน จึงทํ าใหมีระบบการผลิตสาหรายที่แตกตางกันออกไป เชน ใน
ประเทศอสิราเอลใชระบบการเพาะเลี้ยงแบบหนาแนน (intensive) ซึ่งมีระบบการผลิตที่ซับซอน
ท ําใหการผลิตสาหรายมีตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากบริษัทที่ทํ าธุรกิจมีความจํ ากัดเรื่องที่ดินและ
แหลงนํ ้าเค็ม  ในขณะที่ออสเตรเลียใชระบบการเลี้ยงในพื้นที่กวาง (extensive) เนื่องจากมีพ้ืนที่
มาก  แมวาระบบนี้จะใหผลผลิตที่ตํ่ ากวาแตก็ทํ าใหใชการลงทุนตํ่ าเชนกัน  สํ าหรับในประเทศไทย
การผลิตเบตาแคโรทีนจากสาหราย D. salina เปนทีน่าสนใจ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขต
รอน มีปริมาณแสงแดดเพียงพอและประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีการใชพ้ืนที่ในการ
ปลกูพืชและเลี้ยงสัตวเปนจํ านวนมาก   อีกทั้งยังมีการสํ ารวจพบสาหรายดูนาลิเอลลาในบริเวณพื้น
ทีท่ ํานาเกลือบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก และพ้ืนดินเค็มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก
ดวย (Powtongsook, 1993)

จากประโยชนตางๆ ของเบตาแคโรทีน และมีความเปนไปไดที่จะเลี้ยงสาหราย D. salina
ในระดบัอตุสาหกรรม จึงทํ าใหเกิดความสนใจที่จะผลิตผลิตภัณฑจากสาหราย D. salina ในรูป
ของผลติภณัฑเสริมอาหารเพื่อใชเปนแหลงเบตาแคโรทีน สํ าหรับผูที่ขาดวิตามินเอ หรือสํ าหรับผู
ทีต่องการมีสุขภาพดี

วัตถุประสงค

1. ศกึษาผลของระดับความลึก และปริมาณสารอาหาร ตอการเจริญของสาหราย
 D. salina  เมื่อเล้ียงในบอกลางแจง

 2.  ศกึษาผลของระดับความลึก และการเพิ่มความเขมขนเกลือในระยะ stationary phase
ตอการผลิตเบตาแคโรทีนของสาหราย D. salina  เมือ่เล้ียงในบอกลางแจง

3. ศกึษาการผลิตผลิตภัณฑเซลลเบตาแคโรทีนแหงจากสาหราย D. salina    ดวยการ
ดกัจบัเซลลในแคลเซียมแอลจิเนต แลวนํ าไปทํ าแหงดวยเครื่องทํ าแหงแบบฟลูอิไดซเบด
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การตรวจเอกสาร

1.  คาโรทีนอยด (carotenoid)

คาโรทีนอยดเปนสารอะลิฟาติก (aliphatic) อะลิฟาติก-อะลิไซคลิก (aliphatic alicyclic)
หรือ อะโรมาติก (aromatic)  โครงสรางทางเคมีประกอบดวย กลุมไอโซปรีนที่มีคารบอน 5 ตัว
(5 carbon isoprene groups) โดยทัว่ไปจะอยูในรูปกลุมไอโซปรีน 8 โมเลกุลมาเชื่อมติดกัน   มี
กลุมเมธิล (methyl group) 2 กลุม อยูติดกับศูนยกลางของโมเลกุลในตํ าแหนงที่ 1 และ 6 และ
กลุมเมธลิอ่ืนที่เหลืออยูในตํ าแหนงที่ 1 และ 5 ของลํ าดับชุดของคารบอน-คารบอนพันธะคู (C-
C double bonds) ประกอบอยูในระบบโครโมโฟริก (chromephoric) (ภาพที่ 1) คาโรทีนอยด
สามารถแบงออกเปน 2 กลุม (กาญจนภาชน, 2527) คือ

(1) แคโรทีน (carotene) มสีีสม เปนสารจํ าพวกไฮโดรคารบอนที่ไมมีออกซิเจนมีเพียง
ไฮโดรเจนและคารบอนในโมเลกุล (oxygen-free hydrocarbon) ม ี3 ชนิด ไดแก แอลฟา, เบตา
และเอปซีลอน (α-, β- , ε-) แคโรทีน

(2)  แซนโทฟลล (xanthophyll) หรือออกซีคาโรทีนอยด (oxycarotenoid) มีสีเหลือง
เปนสารจํ าพวกอนุพันธไฮโดรคารบอนที่มีออกซิเจนรวมอยูดวย (oxygenated derivative)  ของ
แคโรทีน มีหลายชนิด เชน ลูเทอีน (leutein), ฟูโคแซนทิน (fucoxanthin), มกิโซแซนโทฟลล
(myxoxanthophyll)

ภาพที่ 1  ลักษณะโครงสรางทางเคมี ของสารแคโรทีนอยดสายตรง (aliphatic acyclic) และวง
             แหวน (aromatic)
ที่มา: Britton (1992)



4

2.  เบตาแคโรทีน (β-carotene)

            เบตาแคโรทีน ประกอบดวยเสนสายคารบอนไมอ่ิมตัว 40 อะตอม (C-40 unsaturated
hydrocarbon) สูตรโมเลกุลคือ C40H56 นํ ้าหนักโมเลกุลเทากับ 536.9  มี จุดหลอมเหลว
(melting point) เทากับ 184 องศาเซลเซียส มีพันธะคู 11 พันธะ เมื่อทํ าใหบริสุทธิ์จะมีลักษณะ
เปนผลึกจะมีสีแดงหรือมวง ถาละลายอยูในนํ้ ามันจะใหสีเหลืองถึงสม  ผลึกบริสุทธิ์ของเบตาแค-
โรทีนที่พบในธรรมชาติมี 3 รูปแบบ (isomer) คอื all-trans betacarotene, 9-cis betacarotene
และ 15-cis betacarotene โครงสรางและคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงแสดงดังภาพที่ 2 all-trans
betacarotene จะละลายไดยากในนํ้ ามันและสารละลายอินทรีย จึงมีแนวโนมจะตกผลึกไดงาย ใน
ขณะที่ 9-cis betacarotene สามารถละลายไดดีในตัวทํ าละลายอินทรีย จึงมีแนวโนมที่จะตกผลึก
ไดยากซึง่โดยทั่วไปสามารถเก็บรักษาไวไดในรูปของนํ้ ามัน (Ben-Amotz and Avron, 1990)
และอัตราสวนของ all-trans กับ 9-cis betacarotene จะแตกตางกันไปในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด

ภาพที่ 2 โครงสรางและการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงตางๆ ของเบตาแคโรทีน ไอโซเมอร
ที่มา : บษุบา (2540)

เบตาแคโรทีนจะถูกออกซิไดซไดงายเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศและสามารถละลาย
ไดในนํ้ ามัน และสารละลายอินทรีย เชน  อะซิโตน (acetone), แอลกอฮอล (alcohol), ไดเอธทิล
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อีเธอร (diethyl ether), เบนซิน (benzene), คลอโรฟอรม (chloroform) และปโตรเลียม อีเธอร
(petrolium ether) (Gross, 1987)

ขบวนการสงัเคราะหเบตาแคโรทีนทางชีวภาพแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดวยกัน ไดแก
(Avron and Ben-Amotz, 1992)

ขัน้ที่ 1 การสราง geranylgeranyl pyrophophate (GGDP) จากกรดมีวาโลนิก
(mevalonic acid)

ขัน้ที ่2 การควบแนน (condensation) จาก GGDP ไปเปนไฟโตอีน (phytoene)
ขัน้ที ่3 การลดความอิ่มตัว (desaturation) จากไฟโตอีนไปเปนไลโคพีน (lycopene)
ขัน้ที่ 4 การเกิดเปนวง (cyclization)  ไลโคพนีไปเปนเบตาแคโรทีน

3.  บทบาทของเบตาแคโรทีน

3.1  เปนสารที่ใชในกระบวนการสังเคราะหแสง (Photosynthesis) และปองกันแสง
(Photoprotection) เบตาแคโรทีนเปนรงควัตถุประกอบ (accessory pigment) ในกระบวนการ
สังเคราะหแสง ท ําหนาที่เปนตัวถายทอดพลังงานรังสีที่ไดรับแลวสงตอไปยังคลอโรฟลล เอ

     นอกจากนี้ยังทํ าหนาที่ปองกันเซลลจากการถูกทํ าลายดวยรังสีจากแสง ซึ่งพบครั้งแรก
ในแบคทีเรีย Rhodopseudomonas sphaeroids เมือ่เปรียบเทียบสายพันธุดั้งเดิมกับสายพันธุที่เกิด
การกลายพนัธุซึ่งไมมีคาโรทีนอยด พบวาเมื่อเล้ียงในสภาวะที่ใหสัมผัสกับอากาศและแสง สาย
พันธุที่เกิดการกลายพันธุจะหยุดการเจริญเติบโตเนื่องจากคลอโรฟลลถูกทํ าลายและตายในที่สุด 
ในขณะทีส่ายพนัธุดั้งเดิมสามารถเจริญเติบโตตอไปได เปนการพิสูจนวาคลอโรฟลลไวตอถูก
ท ําลายไดดวยแสง หากไมมีคาโรทีนอยดชวยปกปองเซลลโดยทํ าหนาที่เหมือนมานกรองแสง
(Gross, 1987)

3.2 เปนสารตั้งตนของวิตามินเอ (provitamin A) ในสตัวช้ันสูง เบตาแคโรทีน 1
โมเลกลุ สามารถเปลี่ยนเปนวิตามินเอได 2 โมเลกุล โดยการทํ างานของเอนไซม ซึง่กระบวนการนี้
จะเกดิขึน้ในลํ าไสเล็ก ถึงแมวาเบตาแคโรทีน 1 โมเลกุล สามารถเปลี่ยนเปนวิตามินเอได 2
โมเลกุล แตผลจากการทดสอบทางฃีวภาพพบวามีเพียงครึ่งโมเลกุลเทานั้นที่สามารถเปลี่ยนเปน
วติามนิ เอ ได ดังนั้น แคโรทีน 0.6 ไมโครกรัม = วติามิน เอ 0.3 ไมโครกรัม = วติามิน เอ 1 IU
ในป 1974 FAO ไดใหนิยามของ "retinol equivalent" ไววาเปน "ปริมาณกิจกรรมของวิตามิน เอ
ในหนวยสากล" (1 IU = เรตินอล 0.3 ไมโครกรัม) ดังนี้ (Gross, 1987)
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1 retinol equivalent =  1 ไมโครกรัมเรตินอล
=  6  ไมโครกรัมเบตาแคโรทีน
=  12 ไมโครกรัมของคาโรทีนอยดที่เปนสารตั้งตน

                                            วิตามิน เอ ตัวอื่นๆ
=  3.33 IU vitamin A activity จากเรตินอล
=  10 IU vitamin A activity จากเบตาแคโรทีน
=  20 IU vitamin A activity จากคาโรทีนอยดที่เปน

                                            สารตั้งตนวิตามิน เอ ตัวอื่นๆ

      และสามารถคํ านวณ retinol equivalent ทัง้หมดไดจากสมการตอไปนี้

retinol equivalent ทัง้หมด   = [เบตาแคโรทีน (ไมโครกรัม)/6] +
              [คาโรทนีอยดที่เปนสารตั้งตนวิตามิน เอ ตัวอื่น(ไมโครกรัม)/12]

ตามปกติการบรโิภควิตามินเอมากเกินไปจะเปนพิษตอรางกาย อาจมีผลรุนแรงทํ าใหตับ
เส่ือมเพราะวิตามินเอจะคั่งอยูมากในตับ  แตการบริโภคเบตาแคโรทีน หรือ provitamin A จาก
อาหารหรืออาหารเสริมไมมีความเปนพิษตอรางกาย ถารับประทานมากเกินไปจะสงผลขางเคียง
คอืท ําใหตัวเหลืองเทานั้นหากเลิกรับประทานสีเหลืองก็จะหายไป (อรชุน, 2539)

3.3 เปนสารแอนติออกซิแดนท (antioxidant) คอืสามารถลดอนุมูลอิสระในรางกายและ
จบัออกซเิจนอะตอมเดี่ยวซึ่งมักจะพบมากในสภาพที่มีมลภาวะทางอากาศ จากคุณสมบัตินี้ทํ าใหมี
ความสนใจที่จะนํ าเบตาแคโรทีนมาทํ าเปนอาหารเสริมสุขภาพปองกันรางกายจากการทํ าลายของ
อนมุลูอิสระซ่ึงเปนสาเหตุของโรคตางๆ ได  เชน โรคแกกอนวัย  โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคตอกระจก และโรคระบบภูมิคุมกันทํ างานผิดปกติ  เปนตน (ศักดิ์, 2543)

4. การใชประโยชนจากเบตาแคโรทีน

4.1 สีธรรมชาติ  เบตาแคโรทีนมีสีเหลืองถึงสม  และมีการนํ าไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร
โดยใชกับอาหารจํ าพวกไขมัน เนื่องจากไมเปนพิษ สะดวกในการละลายในไขมัน (Bramley et al.,
1993) เชน เนยแข็ง เนยเทียม มาการีน นํ้ ามันปรุงอาหาร  นํ ้าผลไม  เครื่องดื่ม เยลลี่ ซุปผง ซุป
กระปอง นํ ้าเกรวี นมเปรี้ยว และไอศกรีม เนื่องจากเบตาแคโรทีนละลายนํ้ าไดยากจึงมีเทคนิค
ตางๆ ทีท่ ําใหละลายในนํ้ าไดและใชเปนสารใหสีในผลิตภัณฑตางๆ เชน นํ้ าเช่ือม ขนมปง ผลิต
ภณัฑจากไข และผลิตภัณฑจากเนื้อ (อรชุน, 2542)  นอกจากนี้ยังมีการใชเบตาแคโรทีนผสมใน
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อาหารสตัวเพ่ิมสีในสัตวนํ้ า  เชน   ปลาแซลมอน  ใชผสมอาหารไกเพ่ือเพ่ิมสีในไขแดง  และ
อาหารวัวเพื่อปรับปรุงสุขภาพและระบบสืบพันธของวัวควาย (Borowitzka, 1988) และยังใชเปน
สีเคลอืบแคปซูล ผสมในเครื่องสํ าอางค โลช่ัน ลิปสติก และแปงผัดหนาตางๆ (Bauernfeind,
1981)

4.2 ทางดานเภสัชกรรม มีการใชเบตาแคโรทีนรักษาผูปวยที่เปนโรคอิริโธรพอยอิติก โปร
โตพอรฟยเรีย (Erythopoietic protoporphyria, EPP) คนทีเ่ปนโรคนี้จะมีพอรฟยรินที่เปนเม็ดสีมี
ความไวตอแสงที่ผิวหนังมากเกินไป เมื่อถูกแสงจะทํ าใหเกิดออกซิเจนเดี่ยวไรคู ไปทํ าลายเซลล
ของผิวหนังทํ าใหรูสึกรอนที่ผิวหนังตามดวยผิวแดงคันและบวม (อรชุน, 2539)    ซึ่ง Heinrich
et al. (1988) ไดทํ าการศึกษาผลของการใชเบตาแคโรทีนที่สกัดจาก D. salina รักษาคนที่เปน
โรคนี้ พบวาการรบัประทานเบตาแคโรทีนที่แขวนลอยในนํ้ ามันพืชวันละ 50 มลิลิกรัม   ทุกวันจะ
ท ําใหผิวมีสีเหลืองมากขึ้นและสามารถลดอาการแพเมื่อถูกแสงแดดได

5. แหลงของเบตาแคโรทีน

5.1 พืช ปริมาณของเบตาแคโรทีนที่พบในพืชอยูในชวง 0.01 ถึง 10 มิลลิกรัม ตอ 100
กรัม (อรชุน, 2542) โดยสวนใหญพืชที่มีเบตาแคโรทีนมากมักเปนพวกผักใบเขียวและผัก ผลไม
ที่มีสีสม เชน ผักชีฝร่ัง  ผกัขม บรอคโคลี่ แครอท มันฝรั่ง และ ฟกทอง เปนตน      ดังแสดงใน
ตารางที ่ 1 ปรมิาณเบตาแคโรทีนในผักและผลไมสามารถแปรผันไดตามฤดูกาล ความสดหรือ
ความแกของผักและผลไมชนิดนั้น การเก็บรักษา และวิธีการประกอบอาหาร ในระหวางการเก็บ
รักษาผักและผลไม   ปรมิาณของเบตาแคโรทีนสามารถลดลงไดจากปฏิกิริยาของเอนไซม การถูก
แสงหรือการไดรับออกซิเจน กระบวนการที่มีผลทํ าใหปริมาณเบตาแคโรทีนในอาหารลดลง เชน
การท ําใหแหงของผักและผลไมชนิดตางๆ เปนตน

5.2  เช้ือจลิุนทรีย จุลินทรียที่มีการผลิตเบตาแคโรทีนสวนใหญจะเปนพวกเชื้อรา ซึ่งสาย
พันธุทีม่กีารนํ ามาผลิตเบตาแคโรทีนทางการคามีอยู 3 สายพันธุ คือ Phycomyces blakealeanus
มเีบตาแคโรทีนอยูประมาณ 5 มิลลิกรัม/กรัมนํ้ าหนักแหง (Goodwin, 1980) Rhodotorula
blakealeanus มเีบตาแคโรทีนอยูประมาณ 0.5 มิลลิกรัม/กรัมนํ้ าหนักแหง (Goodwin, 1988)
และ Blakeslea trispora ซึง่จะมกีารสกัดแคโรตินอยดบริสุทธิ์ หรือแบบหยาบ (crude carotenoid)
เพ่ือใชผลิตเปนอาหารสัตว (บษุบา, 2540)

5.3  สาหราย ชนิดที่มีการสะสมเบตาแคโรทีนมากทีสุ่ด คือสาหรายสกุล Dunaliella   ซึ่ง
สายพนัธุที่ผลิตเบตาแคโรทีนไดมากที่สุด คือ  D. bardawil หรือ D. salina     ซึ่งสามารถสะสม
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เบตาคาโรทีนไดมากกวารอยละ  10  ของนํ้ าหนักแหง (Ben-Amotz and Avron, 1983)   และ
ปรมิาณเบตาแคโรทีนในสาหรายดูนาลิเอลลาคิดเปนรอยละ 84-90 ของปริมาณคาโรทีนอยดทั้ง
หมด ซึ่งมากกวาในแหลงอ่ืนๆ (ตารางที่ 2) เบตาแคโรทีนในสาหรายดูนาลิเอลลาจะมีองค
ประกอบเปน 9-cis และ all-trans เบตาแคโรทีนในอัตราสวนเทาๆกันโดยประมาณ อัตราสวน
ของ 9-cis และ all-trans เบตาแคโรทีนขึ้นอยูกับปริมาณการดูดกลืนแสงของเซลลระหวางวัฏ
จกัรในการแบงเซลลแตละครั้ง เมื่อสาหรายดูนาลิเอลลาเจริญอยูในภาวะความเขมแสงที่สูงขึ้น
และอัตราการเจริญตํ่ าลง อัตราสวน 9-cis ตอ all-trans จะสงูขึ้น และนอกจากนี้ยังมีองค
ประกอบอืน่ๆ ภายในเซลล เชน โปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรต ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 1  ปรมิาณเบตาแคโรทีนที่พบในผักและผลไม

ชนิดอาหาร เบตาแคโรทีน
ไมโครกรัม/100 กรัม

ชนิดอาหาร เบตาแคโรทีน
ไมโครกรัม/100 กรัม

ผัก ผลไม
ยอดแค 8,654 มะมวงแกวสุก 1,945
ใบกระเพรา 7,857 แอพริคอท(apricot) 2,700
ใบขี้เหล็ก 7,181 พรุน 1,600
แครอท 6,994 เชอรี่(cherries) 1,000
เห็ดขมิ้น 5,494 กลวยไข 492
ยอดผักแลว 4,366 มะปรางสุก 230
ใบยอ 3,999 แคนตาลูป 3,400
ผักกะเฉด 3,710 เนทารีน(nactarines) 1,650
ยอดสะเดา 3,611 พีช(peach) 1,000
ใบเตย 2,987 แตงโม 590
ใบตั้งโอ 2,722 ทุเรียนชะนี 244
ใบผักคะนา 2,512
ผักปวยเลง 2,520
ผักกวางตุง 1,808
ผักกาดหอม 1,719
กะหลํ่ าปลี 42

ที่มา : รวบรวมจาก ทัศนีย (2540) และ สรจักร (2540)
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ตารางที่ 2  องคประกอบของคาโรทนีอยดในแหลงตาง ๆ

Carotenoid source Alpha carotene Beta carotene Other carotenoids
Carrot  carotene 30-50% 40-60% 10-15%
Synthetic - 100% -
Dunaliella  carotene 6-10% 84-90%
Palm oil carotene 30-35% 60-65% 5-10%

ที่มา : Bauernfeind (1981)

ตารางที่ 3 องคประกอบทางเคมีของสาหรายดูนาลิเอลลา

นํ ้าหนักแหง
โปรตีน 57.0%
ไขมัน 6.0%
คารโบไฮเดรต 32.0%

ที่มา : ดดัแปลงจาก Becker (1994)

6.  สาหรายดูนาลิเอลลา

6.1  อนกุรมวิธาน และลักษณะทั่วไป

       Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco เปนสาหรายสีเขียวเซลลเดียวชนิดหนึ่งที่มี
คณุสมบัติในการสะสมเบตาแคโรทีนสูง (Borowitzka et al., 1984) คนพบครั้งแรกโดย M.F.
Dunal เมื่อ ค.ศ.1837 ในขณะที่เซลลมีสีแดงและอยูในนํ้ าทะเลที่มีความเค็มสูง จงึตั้งช่ือสาหราย
ชนิดนี้วา Haematococcus salinus ตอมาในป ค.ศ. 1905 Teodoresco พบวาสาหรายชนิดนี้มี
ความแตกตางจาก Haematococcus และ Chlamydomonas อยางชัดเจน (Preisig, 1992) จึงตั้ง
ช่ือใหมเปน Dunaliella salina (Borowitzka and Borowitzka, 1988) และจัดลํ าดับทางอนุกรม
วธิานดังนี้
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Division Chlorophyta
Class Chlorophyceae
Order Volvocales
Family       Polyblepharidaceae
Genus Dunaliella

Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco

   สาหรายดูนาลิเอลลามีลักษณะทางสัณฐานวิทยา (ภาพที่ 3) คือ เปนสาหรายสีเขียว
เซลลเดยีว    มีแฟลกเจลลา 2 เสน ความยาวเทากัน  ตํ าแหนงของแฟลกเจลลาอยูบนฐานเซลล
ดานที่แหลมกวา (anterior) ขนาดเซลลดานยาวประมาณ 8-25 ไมครอน ดานกวางประมาณ 5-
15 ไมครอน รูปรางมีการเปลี่ยนแปลงไดอาจเปนรูปไข  รูปทรงกลม  รูปทรงกระบอก  หรือรูป
กระสวย  ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เชน  ความเขมแสงสูง  หรือลักษณะเฉพาะแตละสายพันธุ
สาหรายดูนาลิเอลลาไมมีผนังเซลล แตมีเมือกที่มีความเหนียวและยืดหยุนเปนพิเศษเฉพาะตัวหุม
เซลลไว (Oliviera et al., 1980; Klut et al., 1983) ถาพิจารณาจากรูปรางภายนอกสาหรายดูนา
ลิเอลลาจะมีลักษณะคลายกับ Chlamydomonas  ตองใช Electron  micrograph ตรวจและพบวา
ต ําแหนงของ Golgi bodies และ Mitochondrial profiles ของดนูาลิเอลลาจะแตกตางจาก
Chlamydomonas (Peterfi and Manton, 1968)

       ภาพที่ 3  โครงสรางภายในเซลลของสาหรายดูนาลิเอลลา
                 ที่มา : Ben-Amotz and Avorn (1990)
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สาหรายดนูาลิเอลลาภายในมีไพรีนอยดขนาดใหญ มีคลอโรพลาสตเปนรูปถวย ในเซลล
สาหรายที่มีชีวิตผิวของคลอโรพลาสตจะมีลักษณะเปนรอยยน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเซลลที่มีอายุ
มากๆ ในดูนาลิเอลลาบางชนิด เชน D. salina คลอโรพลาสอาจมีการสะสมเบตาแคโรทีนไดใน
ปรมิาณสงูมาก โดยเก็บเอาไวภายในเม็ดนํ้ ามัน (carotene globule) ในทีว่างระหวางไทลาคอยด
(interthylakoid space) จงึท ําใหเซลลของสาหรายมีสีสม-แดง แสดงดังภาพที่ 4  จุดตา (eyespot
หรือ stigma) พบอยูชิดตดิกับไทลาคอยด ประกอบดวยเม็ดไขมันหนึ่งถึงสองแถว จํ านวนแถบ
ของเมด็ไขมนันีม้แีนวโนมเพิ่มขึ้นในเซลลที่มีอายุมาก เม็ดไขมันแตละหนวยมีขนาดคอนขางแตก
ตางกัน  มนีวิเคลียส 1 อัน อยูคอนไปทางปลายดานแหลมของเซลลปกคลุมไปดวยคลอโรพลาสต
ภายในประกอบไปดวยเม็ดเล็กๆ (granule) จ ํานวนมาก  ไมโตรคอนเดรีย (mitrocondria)
สามารถพบไดในสวนตางๆ ของเซลล โดยปกติไมโตรคอนเดรียจะปรากฏอยูบริเวณตอนกลาง
เซลลสาหราย กระจายอยูโดยรอบระหวางคลอโรพลาสตกับพลาสมาเลมมา (plasmalemma) หรือ
รอบๆ นิวเคลียส โครงสรางของไมโตรคอนเดรียมีรูปรางเปนแบบรางแห (reticulum) จํ านวน
และขนาดของไมโตรคอนเดรียแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของเซลลในแตละ
ระยะ กอลไจ บอดี (golgi body) หรือ ดิคไทโอโซม (dictyosome) มปีระมาณ 2 ถึง 4 อัน แตละ
อันประกอบดวยซิสเทอนี (cisternae) 10 ถึง 15 ช้ิน  กอลไจ บอดีอยูระหวางปลายดานบนของ
นวิเคลยีสกบับริเวณกลางเซลล มีรูปแบบการวางตัวไปในทิศทางเดียวกับพลาสมาเลมมา โดย
สัมพนัธกับเกลียวของเอนโดพลาสมิค เรติคูลัม (endoplasmic reticulum, ER)  เอนโดพลาสมิค
เรตคิวิลมั จะอยูทางดานลางของพลาสมาเลมมาเหนืออวัยวะทุกๆ สวนของเซลล นอกจากนี้
เกลียวเอนโดพลาสมิค เรติคิวลัม    ยังท ําหนาที่เช่ือมเยื่อหุมนิวเคลียสใหติดอยูกับสวนฐานของ
แฟลกเจลลา ในภาวะที่ความดันออสโมติกสูงอาจมีเอนโดพลาสมิค เรติคิวลัมเพิ่มขึ้น และพบวา
เอนโดพลาสมิค เรติคูลัมทํ าหนาที่เปนแหลงสํ ารองสารเยื่อหุมในปริมาณที่มากเกินพอสํ าหรับไวใช
ในสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสมบางประการ (Avron and Ben-Amotz, 1992)

ภาพที่ 4  การสะสมเบตาแคโรทีนในเม็ดนํ้ ามัน (lipid globule) ของดูนาลิเอลลา
                       T คือ ไทลาคอยด, CG  คือ carotene globules หรือ lipid globule

ที่มา:  Avron and Ben-Amotz (1992)
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6.2  การสืบพันธุ

       การสบืพันธุของสาหรายดูนาลิเอลลา มีทั้งแบบอาศัยเพศ (sexual reproduction)
และไมอาศัยเพศ (asexual reproduction)    แบบไมอาศัยเพศเกิดขี้นได 2 กรณี ไดแก ในภาวะ
เคลื่อนที่ (motile state) โดยการแบงเซลลตามยาวหรือแนวตั้งแบบไมโตซีส ซึ่งเกิดกับเซลล
vegetative (Bold and Wynne, 1978)  และอีกกรณีคือเมื่อสาหรายเจริญอยูในสภาวะที่ไมเหมาะ
สมตอการเจริญมากๆ เชน ในสภาวะที่ขาดแคลนอาหาร หรือสภาวะที่แหงแลง สาหรายจะมีการ
สราง cyst หุมเซลลที่เรียกวา aplanospores ซึง่ไมเคลื่อนที่ โดยเซลลจะสรางเยื่อหุมเซลล
(palmellae) ของชั้น mucilage ท ําใหผนงัเซลลหนาขึ้นและขรุขระ มีสีออกแดง ขนาดเสนผาศูนย
กลางเทากับ 6.3-17.5 ไมโครเมตร  อาจพบอยูเปนเซลลเดี่ยวหรือเปนกลุม แตเมื่อนํ ามาเพาะ
เล้ียงในสภาพเหมาะสมตอการเจริญ เซลลจะถูกปลอยออกเปนอิสระ หรือแบงเซลลได 4-5 เซลล
ดงัแสดงในภาพที่ 5 (Haydee and Alfredo, 1993)

ภาพที่ 5  วงจรชีวิตของสาหราย D. salina สวนใหญที่พบในประเทศเปรู ประกอบดวย
        ก) เซลลปกติ  ข) ขั้นตอนการแบงเซลลของเซลลกลมที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไดโดยขั้น
        สุดทายจะไดเซลลที่เปนกลุมเซลลอยูภายในเมือกหุมเซลล ค) กลุมของเซลลที่รวมกลุม
        กันจ ํานวนมากในเมือกหุมเซลลและตอมาเซลลจะถูกปลอยออกมา ง) การแบงเซลล
        ของเซลลอิสระ จ) การสรางซีสต (aplanospore) ซึง่มผีนงัหนา ผลผลิตที่ไดคือเซลลที่
        เคลือ่นทีไ่ดโดยตรงหรือมีการแบงเซลลกอนที่จะปลอยออกมาเปนเซลลขนาดเล็ก
 ที่มา: Hydee and Alfredo (1993)
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ในสภาวะที่มีความเค็มจัด (มากกวา 20 % NaCl) สามารถกระตุนใหสาหราย D. salina
(Dunal) Teod. สราง aplanospore ได ปจจัยที่มีผลตอการสราง aplanospore ไดแก สภาวะที่ขาด
ไนโตรเจน มีซัลเฟตสูง อุณหภูมิตํ่ า และชวงวันสั้น สวนความเขมแสงและพีเอชนั้นไมมีผลตอการ
สราง aplanospore  การสราง aplanospore เกิดขึ้นในระยะ stationary phase ซึง่เซลลมากกวารอย
ละ 36 สามารถเปน aplanospore ได  การมีฟอสเฟตในปริมาณมากจะชวยสราง aplanospore ได
ในชวงตนๆ ของวงจรชีวิตและชวงที่หยุดแบงเซลล  สาหราย D. salina ที่เปน aplanospore จะไม
สามารถเคลื่อนที่ได สีที่ไดเปนสีแดงของ Ketocarotene, canthaxanthin (Borowitzka and
Huisman, 1993)

การสบืพนัธุแบบอาศัยเพศมักจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เหมาะสมตอการดํ ารงชีวิต โดยการ
lateral fusion ของเซลลสืบพันธุที่มีรูปรางและขนาดเหมือนกัน (isogamy) ผสมกนัจะไดไซโกต
(zygote) ซึง่ไซโกตที่ไดอาจเปนสีเขียวหรือสีแดง มีผนังเซลลหนาและเรียบ  หลังจากเขาสูระยะ
พักตวัแลวนิวเคลียสของไซโกตจะแบงตัวแบบไมโอซิสจนไดเซลล 32 เซลล  และจะถูกปลอยผาน
ผนงัเซลลออกมาผานผนังของเซลลแม (Borowitzka and Borowitzka, 1988)

ส่ิงแวดลอมอาจมีผลกระทบตอการปรับสัญฐานวิทยาของเซลล (Preisig, 1992; Hydee
and Alferdo, 1993) โดยอาจเกิดขึ้นระหวางระยะ log phase และ stationary phase ได เชนอาจ
พบแวคคิวโอลจํ านวนมากในระยะ stationary phase ซึง่ตรงกันขามกับระยะ log phase สํ าหรับ
เมด็แปงจะเพิ่มขึ้นตามอายุของเซลล อยางไรก็ตามสิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดลอมของ
อาหารที่เพาะเลี้ยงมากกวาอายุของเซลลก็ได (Presig, 1992) ในสภาวะที่ทํ าใหเซลลสาหรายเกิด
ความเครยีด พบวาถามีความเขมขนของแสง และอุณหภูมิเทากัน D. salina  ทีเ่จริญในสภาวะที่มี
ความเคม็ประมาณ 16.5 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) จะเปนเซลล
สีสม สามารถวายนํ้ าได  สวนเซลลที่อยูในสภาวะที่ที่มีความเค็มสูงถึงจุดอิ่มตัวจะเกิดเซลลสีแดง
ขึน้และมกัจะรวมกันเปนกลุมเกาะติดวัตถุในนํ้ า แตเมื่อนํ าเซลลที่เกาะติดวัตถุเหลานี้ไปไวใน
สภาวะทีม่ีธาตุอาหารสมบูรณและความเค็มสูงเทาเดิม เซลลจะกลายเปนเซลลสีแดงที่อยูอยาง
อิสระได (Hydee and Alfredo, 1993)  เมื่อนํ า D. salina ทีเ่จริญจากสภาวะที่มีความเค็มเทากับ
2.5 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) ไปเลี้ยงในสภาวะมีความเค็มเทา
กับ 30 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด จะทํ าใหสวนของคลอโรพลาสตบางสวนเสื่อมไป แตไมมี
ผลกับไทลาคอยด (Al-Hasan et al., 1987)
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6.3  การแพรกระจาย

สาหรายดนูาลิเอลลาพบไดอยางกวางขวางเกือบทั่วโลก มีทั้งในนํ้ าจืด นํ้ ากรอย นํ้ าเค็ม
และในดินเค็ม ตัวอยางที่พบในนํ้ าจืด เชน  D. flagellata,  D. chordata, D. lateralis, D. paupera
นํ ้ากรอย ตัวอยางเชน D. tertiolecta, D. bioculata, D. promolecta และชนิดที่พบในนํ้ าเค็ม เชน
D. terricola เปนตน (Borowitzka and Borowitzka, 1988)

สาหรายดูนาลิเอลลาสามารถดํ ารงชีวิตไดในชวงความเค็มที่กวางมากโดยเฉพาะ D. salina
Teod. และ D. bardawil ซึง่มลัีกษณะคลายกับสาหรายในสกุลดูนาลิเอลลาตัวอื่นๆ คือสามารถ
เคลือ่นทีไ่ด รูปรางไข มีคลอโรพลาสตขนาดใหญ แต  D. salina Teod. และ D. bardawil จะมี
ปริมาตรเซลล (cell volumn) ประมาณ 300 ถึง 1000 ไมโครคิวบิค (µm3)     มากกวาสาหราย
ดลูานาลเิอลลาสายพันธุอ่ืนๆ ซึ่งมีปริมาตรเซลลประมาณ 30 ถึง 150 ไมโครคิวบิค (µm3)
สาหรายดูนาลิเอลลาสามารถอยูไดในความเค็มตั้งแต 0.2%-35% NaCl (Ben-Amotz and
Avron, 1990) เมือ่อยูในสภาวะที่มีความเค็มสูง เชน ที่ทะเลสาบนํ้ าเค็ม หรือแหลงนํ้ าที่มีความ
เค็มสูงๆ มากกวา 10% จะสามารถสังเกตเห็นสาหรายไดชัดเจน (Predominate) ซึง่ไดมีการ
สํ ารวจพบที่ทะเลสาบเดดซี (Dead sea) ประเทศอิสราเอล  Great salt lake ในรัฐยูทาห ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และท่ี Pink lake ซึง่อยูบริเวณชายฝงตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสาหราย
ชนดินีจ้ะทํ าใหแหลงนํ้ าเค็มกลายเปนสีแดง (Ben-Amotz and Avron, 1990)

การทีส่าหรายดูนาลิเอลลาสามารถเจริญเติบโตในแหลงที่มีความเค็มของเกลือสูงๆ ได
เนื่องจากเซลลของสาหรายสามารถสะสมกลีเซอรอลเพื่อปรับความดันออสโมติกภายนอกและภาย
ในเซลลได     โดยสามารถสะสมกลีเซอรอลไดสูงถึง 50%  ของนํ้ าหนักแหง (Ben-Amotz and
Avron, 1990) อุณหภูมิที่สาหราย D. salina  สามารถทนอยูไดคือตั้งแต -35 °C (Teodoresco,
1906 and Massyuk, 1966) ถึงประมาณ 40 °C (Wegmann et al., 1980) อุณหภูมิที่เหมาะ
สมตอการเจริญเติบโตอยูในชวง 20°C - 40 °C (Gibor, 1956; Yurina, 1966 and
Borowitzka, 1981) D. salina สามารถอยูในสภาพที่มีความเขมแสงสูงได ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทํ า
ใหเกิดการสะสมเบตาแคโรทีน (Ben-Amotz et al., 1988; Ben-Amotz et al., 1989 )

7. หนาที่ของเบตาแคโรทีนในสาหรายดูนาลิเอลลา

เบตาแคโรทีนในสาหรายนอกจากจะเปนรงควัตถุในการสังเคราะหแสงแลว ยังมีหนาที่
อ่ืนๆ  ดังตอไปนี้
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7.1  เปนแหลงเก็บสะสมคารบอน  การสังเคราะหแสงเปนการใชพลังงานรังสีจากแสง
เพ่ือเปล่ียนคารบอนไดออกไซดและไฮโดรเจนเปนสารประกอบคารโบไฮเดรตและนํ้ าตาล ขบวน
การนีเ้กิดขึน้ไดเนื่องจากในเซลลพืชหรือสาหรายมีรงควัตถุชนิดตางๆ ที่ทํ าหนาที่ดูดพลังงานแสง
ไวแลวเปลี่ยนเปนพลังงานเคมี ธรรมชาติจึงกํ าหนดใหเบตาแคโรทีนเปนสารที่ทํ าหนาที่เปนสาร
ประกอบที่สะสมผลผลิตที่ไดจากกระบวนการสังเคราะหแสงและขบวนการเผาผลาญอาหารเอาไว 
ซึง่เทากับวาเบตาแคโรทีนเปนแหลงสะสมคารบอนที่สํ าคัญ (Borowitzka and Borowitzka,
1988) เมือ่สารตัง้ตนของกลไกการเผาผลาญพลังงานอยางนอย 1 ชนิดหายไป ทํ าใหการเผา
ผลาญพลงังานถูกยับยั้ง เซลลจะถูกจํ ากัดอัตราการเจริญ สงผลใหเบตาแคโรทีนซึ่งเปนแหลง
สะสมคารบอนที่เหลือใชจากการสังเคราะหแสงถูกนํ าออกมาใช (Ben-Amotz and Shaish,
1992)

7.2  ปองกันออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยว (Singlet oxygen quencher) เบตาแคโรทีนทํ าหนาที่
ปองกันคลอโรฟลลจากการกระตุนของออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยวและปองกันความเสียหายของ
คลอโรฟลลจากการถูกกระตุนอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (Avron and Ben-Amotz, 1992)

7.3 ปองกันเซลลจากการถูกทํ าลายดวยรังสีที่มีความเขมแสงสูง เบตาแคโรทีนชวยปก
ปองเซลลจากการทํ าลายของรังสีที่มีความเขมแสงสูง ภายใตสภาวะการเจริญที่จํ ากัดโดยทํ าหนาที่
เปนตวักรองแสงคอยดูดรังสีที่มากเกินพอ โดยพบวาเบตาแคโรทีนสามารถปองกันแสงที่มีความ
เขมแสงสูง ซึ่งมีการแผรังสีของแสงในชวงแสงสีนํ้ าเงิน (ความยาวคลื่นเทากับ 440 นาโนเมตร)
และมกีารปองกันแสงที่มีความเขมตํ่ า ซึ่งมีการแผรังสีของแสงในชวงแสงสีแดง(ความยาวคลื่น
แสงเทากับ 675 นาโนเมตร)  D. bardawil  สายพนัธุที่ไมสามารถสะสมเบตาแคโรทีนและไมมีเบ
ตาแคโรทนีสะสมอยูภายในเซลล พบวาไมสามารถปองกันเซลลจากการทํ าลายของแสงและตาย
เมือ่สัมผสักับแสงที่ความเขมสูง ในขณะที่สายพันธุที่มีความสามารถในการสะสมเบตาแคโรทีนสูง
จะมชีีวิตรอดอยูและมีการเจริญเติบโต (Ben-Amotz and Avron, 1983) ดงันัน้หนาที่ของเบตา
แคโรทีนในสาหรายดูนาลิเอลลาจึงไดแกการปองกันแสงซึ่งอาศัยคุณสมบัติการดูดกลืนแสงตาม
ธรรมชาติของเม็ดนํ้ ามันที่อยูโดยรอบคลอโรพลาสตที่มีรูปทรงคลายถวย ซึ่งโครงสรางดังกลาว
สามารถปองกันอันตรายจากแสงไดอยางมีประสิทธิภาพ

8.  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการสะสมเบตาแคโรทีนของสาหราย D. salina

ปจจยัทีม่ีผลตอการเจริญและการสังเคราะหเบตาแคโรทีนในสาหราย D. salina คือ
ปรมิาณสารอาหารที่สาหรายไดรับ และปจจัยทางกายภาพ เชน แสง อุณหภูมิ พีเอช และความ
เคม็ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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8.1 คารบอน (carbon) สาหราย D. salina เปนพวกที่ตองการพลังงานแสงในการ
สังเคราะหแสง (photoautotrophs) และความตองการสารอินทรียคารบอน (organic carbon) ใน
การด ํารงชวีติ โดยธรรมชาติแหลงของคารบอนไดออกไซดในนํ้ าจืดจะมีเพียงพอแกความตองการ
ของสาหราย แตในนํ้ าทะเลหรือนํ้ าที่มีความเค็มสูงจะมีปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ละลาย
อยูในนํ ้าตํ ่ามาก  จากการศึกษาอัตราการสังเคราะหแสงพบวา ความแตกตางของคาพีเอช  ความ
เขมขนของสารอนินทรียคารบอนจะตรงขามกัน สาหราย D. salina สามารถใชแหลงคารบอนจาก
ทัง้ คารบอนไดออกไซด (CO2) และ HCO-

3 การเพิ่มสารอินทรียคารบอนโดยการเพิ่มกาซ
คารบอนไดออกไซดผสมในอากาศ หรือเพ่ิมโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3) จะกระตุน
การเจริญเติบโตของ D. salina ซึง่การเพิม่คารบอนไดออกไซดจะทํ าใหพีเอชของนํ้ าลดลง และมี
คารบอนไดออกไซดละลายในนํ้ าไดมากขึ้น (Borowitzka and Borowitzka, 1988)

8.2 ไนโตรเจน (Nitrogen) ธาตไุนโตรเจนเปนสวนประกอบสํ าคัญของกรดอมิโน โปรตีน
โคเอนไซม กรดนิวคลีอิก และคลอโรฟลล ธาตุไนโตรเจนจึงเปนสวนประกอบที่สํ าคัญสวนหนึ่ง
ของนํ้ าหนักแหงของเซลลสาหราย  รูปแบบของธาตุอาหารไนโตรเจนที่สาหรายทั่วๆ    ไปนํ ามาใช
เปนสารประกอบอนินทรียไดแก รูปไนเตรต (NO3 

-)  ไนไตรต (NO2 
-) และแอมโมเนียมไอออน

(NH4 
+) แตถามีการใชไนเตรทในรูปแอมโมเนียมไอออน มากกวา 1 มิลลิโมล เปนอาหารสํ าหรับ

สาหราย จะทํ าใหคาพีเอชของนํ้ าที่ใชเพาะเลี้ยงสาหรายลดลงอยางรวดเร็วและสาหรายจะถูกยับยั้ง
การเจรญิเตบิโต  และความเขมขนของไนไตรตควรตํ่ ากวา 1 มิลลิโมล  เพราะถามีความเขมขน
ของไนไตรตมากกวา 1 มิลลิโมล  อาจมีผลยับยั้งการเจริญของสาหรายเชนกัน (Kaplan และคณะ,
1980) เมือ่มกีารขาดแคลนไนโตรเจน สาหรายจะพยายามปรับตัวโดยการลดไนโตรเจนในเซลล
ลงท ําใหปริมาณไนโตรเจนในเซลลลดลง สงผลใหรงควัตถุที่ใชในการสังเคราะหแสงลดลงสงผล
ใหอัตราการสังเคราะหแสงลดลงดวย (Richmond, 1986) สํ าหรับอาหาร พบวาไนเตรทจัดเปน
รูปแบบของไนโตรเจนที่ดีที่สุดสํ าหรับการเพาะเลี้ยงสาหรายดูนาลิเอลลา (Ben-Amotz and
Avron, 1983; Yamaoka et al., 1992) เมือ่มกีารจํ ากัดปริมาณไนเตรทที่ใชในการเจริญของ
สาหราย  D. salina จะท ําใหมกีารสะสมเบตาแคโรทีนมากขึ้น เนื่องจากมีการลดลงของปริมาณ
คลอโรฟลลอยางรวดเร็ว เมื่อลดความเขมขนของไนเตรทจาก 5 มิลลิโมล เปน 0.5 มิลลิโมล  จะ
ท ําใหความเขมขนของเบตาคาโรทีนเพิ่มขึ้นจาก 0.5 เปอรเซ็นต เปน 5 เปอรเซ็นต (Ben-Amotz
and Avron, 1983)

สรวิศ (2536) รายงานผลการศึกษาความเขมขนของโพแทสเซียมไนเตรทที่เหมาะสมตอ
การสงัเคราะหเบตาแคโรทีนในสาหราย D. salina พบวาในระยะ log phase   อัตราสวนระหวาง
คาโรทนีอยดและคลอโรฟลล จะสูงที่สุดเทากับ 7.66 โดยมีปริมาณของคารโรทีนอยดสูงสุด
137.2 พิโคกรัมตอเซลล เมือ่ใชความเขมขนของโพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) 10 เปอรเซ็นต
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ในสูตร J/1  สวนในระยะ stationary phase อัตราสวนระหวางคาโรทีนอยดและคลอโรฟลล จะสูง
ทีสุ่ดเทากับ 8.812 เมื่อใชความเขมขนของโพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) 20 เปอรเซ็นต ในสูตร
J/1

ส่ิงทีน่าสนใจเปนพิเศษคือผลกระทบจากภาวะขาดแคลนไนโตรเจน กลาวคือ การเจริญ
ภายใตภาวะไนโตรเจนที่จํ ากัดและความเขมแสงตํ่ าจะทํ าใหเซลลของดูนาลิเอลลามีปริมาณของ
โปรตีนและคลอโรฟลลตํ่ ากวาเซลลของดูนาลิเอลลาชนิดเดียวกันที่ทํ าการเลี้ยงในอาหารที่มีสาร
อาหารเพยีงพอ ขณะที่ปริมาณเบตาแคโรทีนตอเซลลสูงมากเมื่อใหเซลลเจริญภายใตสภาวะจํ ากัด
ไนโตรเจน และความเขมแสงสูงในชวงเวลาสั้นประมาณ 1 ถึง 2 วัน (Avron and Ben-Amotz,
1992)

Tominaga et al. (1993) รายงานวาการผลิต abscisic acid (ABA) ในสาหราย
D. salina มกีารเปลีย่นแปลงไปตามขั้นตอนของการเจริญโดยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะ log
phase และหลังจากนี้จะลดลงอยางรวดเร็วจนมีคาที่ตํ่ ามาก และคา ABA จะมีคาเพ่ิมขึ้นเมื่อความ
เขมขนของไนโตรเจนลดลง

8.3  ฟอสฟอรัส (phosphorus) เปนแรธาตุที่จํ าเปนตอการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
ท ําหนาทีเ่ปนตัวขนถายอิเลคตรอนและสังเคราะหกรดนิวคลีอิก รูปแบบของฟอสฟอรัสที่สาหราย
ตองการจะอยูในรูปของสารอินทรียฟอสเฟต (organic phoshpate) เชน H2PO4 หรือ HPO4

2- เมื่อ
มกีารขาดแคลนฟอสเฟตจะทํ าให โปรตีน, คลอโรฟลล เอ, RNA และ DNA มแีนวโนมลดลงทํ า
ให ATP ในเซลลลดลงและคารโบไฮเดรตเพิ่มขึ้น (Richmond, 1986 and Becker, 1994)
ปรมิาณของฟอสฟอรัสที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของ D. salina  คอืฟอสฟอรัสในรูปของ
โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) สรวิศ (2536) รายงานวา เมื่อใชโพแทสเซียมได
ไฮโดรเจนฟอสเฟต 50 เปอรเซ็นต ของสูตร johnson จะท ําใหสาหรายมีอัตราสวนคาโรทีนอยด
ตอคลอโรฟลลเทากับ 7.664 ในระยะ log phase และในระยะ stationary phase จะทํ าใหสาหราย
มอัีตราสวนของคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 6.841

ความเขมขนของฟอสเฟตที่เหมาะสมในอาหารขึ้นอยูกับความสามารถในการทนทานของ
สาหรายแตละชนิด (Becker, 1994) ความเขมขนของฟอสเฟตที่เหมาะสมตอการเจริญของ
สาหราย D. salina คอื 0.02 ถึง 0.025 กรัมตอลิตร และถาใชโปตัสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต
มากกวา 5 กรัมตอลิตร จะมีผลยับยั้งการเจริญ แตยังไมมีรายงานผลที่มีตอคาโรทีนอยด
(Borowitzka  and Borowitzka, 1988)  
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การเปลี่ยนแปลงแหลงและความเขมขนของไนโตรเจนสามารถปรับไดดวยการปรับความ
เขมขนของฟอสฟอรัสเพ่ือรักษาอัตราสวนของไนโตรเจนตอฟอสฟอรัสใหมีความคงที่ เพราะถามี
การเปลีย่นแปลงอัตราสวนระหวางไนโตรเจนตอฟอสฟอรัส  จะมีผลกระทบตอการเจริญของ
สาหรายเปนอยางมาก โดยมีผลมากกวาการเกิดความแปรปรวนของความเขมขนไนโตรเจนเพียง
อยางเดยีว ซึ่งในการปรับอัตราสวนไนโตรเจนตอฟอสฟอรัสจะปรับใหเปนไนโตรเจน  1 สวน ตอ
ฟอสฟอรัส 50 สวน (Wikfors, 1986; Wynne and Rhee, 1986)

จากการศกึษาความสัมพันธของคลอโรฟลลกับคาโรทีนอยด พบวาเมื่อจํ ากัดปริมาณ
ฟอสฟอรัสจะมคีลอโรฟลลมากกวาคาโรทีนอยด แตเมื่อจํ ากัดไนโตรเจนจะมีคาโรทีนอยดมากกวา
คลอโรฟลล และการสังเคราะหแสงสุทธิตอรวมยอด (Net : Gross photosynthesis) จะนอยกวา
การจ ํากัดฟอสฟอรัส (วัดในคลอโรฟลลตอคาโรทีนอยดที่เทากัน) (Ketchum et al., 1985)

8.4 ความเปนกรดเปนดาง (pH)    ในอาหารเลี้ยงจะมีผลตอการเจริญเติบโตและอัตรา
เมตาบอลิซึมของสาหราย การควบคุมพีเอชที่เพ่ิมสูงขึ้นจากกระบวนการสังเคราะหแสง วิธีหนึ่งคือ
การใชกาซคารบอนไดออกไซด คารบอนไดออกไซดจะทํ าปฏิกิริยากับนํ้ าทํ าใหสามารถเพิ่ม
ไฮโดรเจนไอออน (H+) ในนํ้ าได ท ําใหพีเอชของนํ้ าลดลง

D. salina สามารถอยูในนํ้ าที่พีเอชตั้งแต 5.5-10 ถาพีเอชสูงหรือตํ่ ากวาในชวงนี้จะทํ าให
เซลลตายหรือเกิดซีสต (cyst) ขึน้  (Borowitzka and Borowitzka, 1988) พีเอชที่เหมาะสมตอ
การเจรญิจะอยูในชวง 7 ถึง 8  และคาพีเอชที่เหมาะสมตอการสังเคราะหเบตาคาโรทีนเทากับ 9
(Becker, 1994)

8.5  อุณหภูมิ  (temperature) อุณหภมูทิี่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของ D. salina อยู
ในชวง 20-40 องศาเซลเซียล โดยอุณหภูมิและแสงจะแปรผันตามกัน  สาหราย D. salina
สามารถทนและมีชีวิตอยูไดในชวงอุณหภูมิกวางมากตั้งแต  -35  องศาเซลเซียส   ถึง 40 องศา
เซลเซียส (Borowitzka and Borowitzka, 1988) ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสายพันธุของสาหรายดวย

8.6  แสง (light) กิจกรรมการสังเคราะหแสงของ D. salina   สวนใหญเกิดจากแสงสีนํ้ า
เงิน (ความยาวคลื่นแสงเทากับ 440 นาโนเมตร) มากกวาแสงสีแดง (ความยาวคลื่นแสงเทากับ
675 นาโนเมตร) (Loeblich, 1982; Ben-Amotz and Avron, 1983) แสงเปนสิ่งจํ าเปนในการ
สังเคราะหแสงของ D. salina โดยเฉพาะในการเลี้ยงในบอกลางแจง ซึ่งไมสามารถควบคุมแสงได
สวนใหญจะขึน้กับแสงอาทิตย ในเขตอบอุนความเขมแสงในฤดูรอน ทองฟาแจมใสมาก ความเขม
แสงจะเปนสองเทาของวันที่ทองฟาปกคลุมดวยเมฆ แตในฤดูหนาวแมจะมีอากาศแจมใสและแดด
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จดัความเขมของแสงก็มีเพียง 1/4 ของความเขมแสงในฤดูรอน ความเขมของแสงนอกจากจะ
เปลีย่นไปตามฤดูกาลและชวงเวลาของวันแลว ยังขึ้นอยูกับความลึกของนํ้ า สารแขวนลอยในนํ้ า
รวมทั้งเซลลของแพลงกตอนพืช (สาหราย) ดวย (ลัดดา, 2529) ในการเลี้ยง D. salina ในบอ
กลางแจงซึ่งมีปริมาณมากและมีความหนาแนนของเซลลสูงกวาในธรรมชาติปกติมาก ดังนั้นจึงมี
การใชใบพัดในบอกลางแจงเพ่ือใหนํ้ าในบอหมุนเวียน ทํ าให D. salina  ทีอ่ยูช้ันลางของบอไดรับ
แสงเพียงพอปองกันการตกตะกอนของเซลลรวมทั้งยังเปนการหมุนเวียนธาตุอาหารใหแกเซลลอีก
ดวย

ในสาหราย D. salina คาโรทนีอยดทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมแสงเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น
มากกวาหรือเทากับ 4.5 - 10.0 เทา (Borowitzka and Borowitzka, 1988) สวนปริมาณของ
คลอโรฟลลเอ และคลอโรฟลลบี จะมีคาลดลงเมื่อความเขมแสงมากจนถึงจุดอิ่มตัว Smith et al.
(1990) ไดศึกษาการตอบสนองตอการสังเคราะหแสงของสาหราย D. salina (เซลลเขียว) ที่ได
รับแสงทีม่คีวามเขมสูง พบวาในกลุมที่ไดรับแสงที่มีความเขมของแสงเทากับ 500 มิลลิโมลตอตา
รางเมตรตอวินาที จะมีปริมาณคลอโรฟลล เอตอคลอโรฟลล บี เทากับ 210 แตถาชุดทดลองที่ได
รับแสงที่มีความเขมของแสงสูงเทากับ 1,700 มลิลิโมลตอตารางเมตรตอวินาทีจะมีปริมาณ
คลอโรฟลล เอ ตอคลอโรฟลล บี เทากับ 105   ตอมา Gomez-Pinchetti et al. (1992) ไดทํ า
การศึกษาการสังเคราะหแสงของ D. salina ทีม่เีบตาแคโรทีนสูง (เซลลสม) กับเซลลที่มีเบตาแค
โรทนีตํ ่า (เซลลเขียว) พบวาสาหรายเซลลสมมีอัตราการปลอยออกซิเจนที่ไดมาจากการสังเคราะห
แสงมากกวาในสาหรายเซลลเขียว และเซลลเขียวจะถูกยับยั้งการสังเคราะหแสงเมื่อไดรับแสงที่มี
ความเขมของแสงมากกวา 500 ไมโครกรัมตอตารางเมตรตอวินาที สวนเซลลสมสามารถตานทาน
แสงที่มีความเขมแสงสูงและไมถูกยับยั้งการปลอยออกซิเจนแมจะอยูภายใตสภาวะที่มีความเขม
ของแสงสูงมากกวา   2,000   ไมโครกรัมตอตารางเมตรตอวินาทีก็ตาม จึงทํ าใหเซลลสมมีอัตรา
การปลอยออกซิเจนไดมากกวาเซลลเขียวอยางมีนัยสํ าคัญ ดังนั้นอัตราการปลอยออกซิเจนจึงขึ้น
อยูกับความเขมของแสง ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Borowitzka et al. (1984) ที่ไดทํ าการ
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรมการสังเคราะหแสงกับความเขมของแสงของสาหราย      
D. salina พบวาเมื่อเซลลเขียวไดรับแสงที่มีความเขมมากๆ (1,300 ไมโครไอสไตนตอตาราง
เมตรตอวินาที) จะถูกยับยั้งการสังเคราะหแสง ขณะที่เซลลสมจะถึงจุดอิ่มตัวตอการสังเคราะห
แสงท่ีความเขมแสงเทากับ 2,300 ไมโครไอสไตนตอตารางเมตรตอวินาที เซลลสมจึงมีอัตราการ
สังเคราะหแสงไดสูงที่สุด  นอกจากนี้ความเขมแสงที่สาหรายไดรับยังมีผลตออัตราสวนของ all-
trans และ  9-cis เบตาแคโรทนีในสาหรายดวย ซึ่งสาหรายดูนาลิเอลลาจะมีเบตาแคโรทีนในรูป
แบบของ all-trans อยูประมาณ 50 เปอรเซ็นต และ 9-cis ประมาณ 40 เปอรเซ็นต ภายในเซลล
เปนผลมาจากปริมาณแสงที่สาหรายไดรับในชวงการแบงเซลล (Becker, 1994)
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นอกจากนียั้งพบวาการเพาะเลี้ยงสาหรายในบอกลางแจง ตองเล้ียงในพื้นที่และความหนา
แนนของเซลลสาหรายที่เหมาะสม ซึง่มคีาไมแนนอนขึ้นอยูกับชนิดของสาหราย โครงสรางบอ การ
หมนุเวยีนนํ้ า และส่ิงแวดลอม เมื่อความหนาแนนของเซลลตํ่ ากวาจุดที่เหมาะสมกับการเจริญจะ
ท ําใหปรมิาณแสงที่ถูกดูดกลืนโดยเซลลจะมีมากกวา ซึ่งสภาวะความเขมแสงสูงนี้เหมาะสมตอการ
ผลติคาโรทนีอยดและทํ าใหอัตราการผลิตเบตาแคโรทีนสูง การมีแสงแดดจัดและการขาดอาหาร
สํ าคญัตอการผลติเบตาแคโรทีนในบอ ถาระบบการเพาะเลี้ยงมีความเขมขนของไนโตรเจนสูงจะ
ท ําใหการเพาะสาหรายมีความหนาแนนมาก ทํ าใหเกิดการบดบังแสงกันเอง (Grobbelaar, 1995)

8.7  ความเค็ม (salinity) สาหราย D. salina เปนสาหรายที่สามารถอาศัยอยูไดในความ
เคม็สงูมากคือสามารถเจริญอยูไดในชวงความเค็มตั้งแต 0.2-35 เปอรเซ็นต ของโซเดียมคลอ
ไรด (NaCl) (Ben-Amotz and Avron, 1990) สาหราย D. salina สามารถอาศัยอยูไดในความ
เค็มสูงเนื่องจาก plasma menbrane ของสาหรายชนิดนี้เปนตัวขัดขวางการซึมเขาของโซเดียมคลอ
ไรดทีอ่ยูภายนอกเซลล โดยพบวาความเขมขนของโซเดียมคลอไรดในเซลลจะนอยกวา 100 mM
นอกจากนีแ้ลวยังเปนตัวปรับแรงดันออสโมซีสรอบๆ เซลล โดยการปรับความเขมขนของกลีเซอ
รอลภายนอกเซลลทํ าใหภายในและภายนอกเซลลเกิดความสมดุลย ในการเลี้ยงเพื่อการเจริญเติบ
โตความเค็มที่เหมาะสมสํ าหรับ D. salina  เทากับ 120-180 สวนในหนึ่งพันสวน (ppt.)
(Borowitzka et al.,1984)

Borowitzka et al. (1984)    ศกึษาผลของความเขมขนของเกลือตอการผลิตเบตาแคโร
ทีนของสาหราย   D. salina   พบวาการผลิตคาโรทีนอยดตอหนวยปริมาตรจะไดคาโรทีนอยดมาก
ทีสุ่ดที่ความเค็ม 24 % ของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) หรือประมาณ 4 โมลลาร
ของโซเดยีมคลอไรด โดยมีเบตาแคโรทีนเพิ่มขึ้นจาก 10-260 มิลลิกรัมตอกรัมเซลลโปรตีนเปน
400 มิลลิกรัมตอกรัมเซลลโปรตีน

Richmond (1986) รายงานวาที่ความเค็มสูงสาหรายที่เจริญอยูจะถูกยับยั้งการเจริญทํ า
ใหการแบงเซลลหยุดชะงักลง daughter cell จะถูกปลอยออกมาจาก mother cell ชาลงเพราะเกิด
การชะงักการสังเคราะห DNA หรือลดอัตราการสังเคราะห DNA ของเซลลที่อยูในความเค็ม 200
มลิลิโมลของโซเดียมคลอไรด โดยพบวาการแบงนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมจะเกิดขึ้นเพียง 1-2
ครัง้หรือไมมีเลย ขณะที่เซลลที่เล้ียงที่ความเค็ม 1 มิลลิโมลของโซเดียมคลอไรด จะแบงได 8
เซลล ภายในเวลา 8 ช่ัวโมง สํ าหรับ D. salina เซลลสาหรายสามารถเพิ่มจํ านวนเปน 2 เทาได ใน
เวลาเพียง 5 ช่ัวโมงเทานั้น  เมือ่ความเค็มเพิ่มขึ้นอัตราการเจริญของสาหรายลดลงและสาหรายมี
การเพิ่มจํ านวนเซลลเปน 2 เทา ภายใน 3 วัน (Ben-Amotz and Avron, 1981)
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Al-Hasan et al. (1987) พบวาอัตราการเจริญที่เหมาะสมของสาหราย D. salina คือที่
ความเคม็สูงโดยปรับความเค็มเพิ่มจาก 1.5 เปน 3.0 โมลลารของโซเดียมคลอไรด จะทํ าใหมี
Abscisic acid (ABA) เพ่ิมขึน้ และเมื่อวิเคราะหความสามารถในการผลิต ABA    กับการผลิต
เบตาแคโรทนีพบวามี 2 ขั้นตอนที่เรงการผลิตเบตาแคโรทีนพรอมกับการเรงการสะสมเบตาแคโร
ทนีโดยคา ABA จะเพิ่มขึ้นชาๆ    จึงสรุปไดวา ABA สามารถกํ าหนดการสังเคราะหเบตาแคโร
ทนีใน D. salina ได และคา ABA ไดรับอิทธิพลจากความเค็ม กลาวคือ ABA จะมีคาตํ่ าที่สุดที่
ความเค็ม 15% ซึง่เปนชวงความเค็มที่ทํ าใหสาหรายมีอัตราการเจริญสูงที่สุด และ ABA จะมีคา
สูงขึ้นในความเค็มที่สูงหรือตํ่ า 15%  แตสาหรายก็จะมีอัตราการเจริญตํ่ าลงดวย

Boontaveeyuwat (1999) ศกึษาปจจัยตางๆ   ทีม่ผีลตอการเจริญของสาหราย D. salina
1197 เมือ่ทํ าการเลี้ยงในหองปฏิบัติการและในถาดเขยากลางแจง และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
สังเคราะหเบตาแคโรทีนในถาดเขยากลางแจง พบวาเมื่อเล้ียงสาหรายในหองปฏิบัติการ ความเค็ม
9 % ของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร)   ใชความเขมแสง 8 กิโลลักซ เปนเวลา 16
ช่ัวโมง  pH 6.3-6.8   และอุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียล เปนสภาวะที่เซลลมีอัตราการเจริญ
เตบิโตจ ําเพาะสูงที่สุด โดยมีอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะเทากับ 0.65 + 0.34 ตอวัน     และ
การลดปรมิาณไนเตรทจะทํ าใหเซลลมีอัตราการเจริญลดลง และเมื่อเล้ียงสาหรายในถาดเขยา
กลางแจง สภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญของสาหรายคือ ความเค็ม 9 % ของโซเดียมคลอไรด
ความเขมแสง 50.5 กิโลลักซ pH 6.3-6.8   และอุณหภูมิ 32-35 องศาเซลเซียล ในเวลากลาง
วนั และ 28-30 องศาเซลเซียล ในเวลากลางคืน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะเทากับ 0.72
+ 0.04 ตอวัน สวนการสังเคราะหเบตาแคโรทีนของสาหรายในถาดเขยากลางแจง พบวาเมื่อใช
ความเคม็ 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด จะทํ าใหเซลลมีการสะสมเบตาแคโรทีนสูงที่สุด   
โดยใหปริมาณเบตาแคโรทีนเทากับ 37.92 + 2.10 พิโคกรัมตอเซลล

สภาวะทีเ่หมาะสมตอการเจริญและการสังเคราะหเบตาแคโรทีนของ D. salina  นั้นจะมี
ความสัมพันธตรงกันขาม (Ben-Amotz, 1995)      ซึ่งสามารถสรุปปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการ
เจรญิและการสังเคราะหเบตาแคโรทีนไดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการเจริญและการสังเคราะหเบตาแคโรทีนของ D. salina

      ปจจัย การเจริญ บตีา-แคโรทีน
      การเพิ่มความเค็ม
      การลดความเค็ม
      การขาดแหลงไนโตรเจน

-
+
-

+++
(-)ชามาก

      การขาดฟอสฟอรัส
      การเพิ่มการใหคารบอนไดออกไซด
      การเพิ่มแสง
      การลดแสง
      การเพิ่มอุณหภูมิ
      การลดอุณหภูมิ
      การเพิ่มออกซิเจน

-
+
0
0
0
-
0

*หมายเหตุ  + มีผลกระตุน,  - มีผลยับยั้ง , 0 ไมมีผล
 ที่มา: บุษบา (2540)

สรวิศ (2536) รายงานวา D. salina ทีเ่จริญที่ความเขมแสง 
ใหปริมาณคาโรทีนอยดสูงสุดถึง   80.40  พิโคกรัมตอเซลล ที่ความ
ไรด และเมื่อลดปริมาณไนเตรทโดยใชความเขมขนของโปตัสเซียมไน
ลิตร หรือ 10 เปอรเซ็นตของสูตรอาหาร   Johnson   จะทํ าใหสาหร
เบตาแคโรทีนไดสูงถึง 137.2 พิโคกรัมตอเซลล หรือ 12 เปอรเซ็นต
เซลลแหงที่ปราศจากเถา (ash free dry weight, AFDW)

9.  การเพาะเลี้ยง D. salina ในบอกลางแจงเพื่อผลิตเบตาแคโรทีน

การเพาะเลี้ยงสาหรายเพื่อเปนการคามีหลายระบบ เชน ใ
สาหรายแบบการเพาะเลี้ยงในพื้นที่กวาง (extensive) ในพืน้ทีข่นาด
ระบบนีจ้ะใหผลผลิตที่ตํ่ ากวาแบบหนาแนน (intensive) แตการลงท
เปนแหลงนํ้ าธรรมชาติ

Borowitzka et al. (1984) กลาวถึงระบบการเพาะเลี้ยง D. 
การเลีย้งในขั้นตอนแรกเปนระยะที่มีการสะสมมวลของสาหรายใหมีป
ประมาณ 15 % และมธีาตอุาหารสูงเมื่อไดเซลลปริมาณสูงแลวจึงปร
+

+
0
++++
---
+
-
-

20 กิโลลักซ (20,000 ลักซ
เค็ม 30% ของโซเดียมคลอ
เตรท (KNO3) 0.1 กรัมตอ
าย D. salina สามารถสะสม
ของเบตาแคโรทีนตอนํ้ าหนัก

นออสเตรเลียไดทดลองเลี้ยง
ไมตํ่ ากวา 125,000 ลิตร
ุนตํ่ ากวา เพราะแหลงนํ้ าที่ใช

salina แบบ 2 ขั้นตอน โดย
ริมาณสูง ใชความเค็ม
ับสภาพของนํ้ าใหมีความเค็ม
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สูงขึน้และมธีาตุอาหารตํ่ า เพ่ือการสะสมเบตาแคโรทีน ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะปรับชวงขั้น
ตอนที่สองเมื่อสาหรายเจริญในระยะ log phase ผลคอืสามารถใหผลผลิตสาหรายสูงถึง 10 ลาน
สิตรไดเบตาแคโรทีน 50 มิลลิกรัมตอลิตร ไดนํ้ าหนักเซลล 1 กรัมตอลิตร

Nomura (1987) รายงานวาระบบการเลี้ยงในอิสราเอลจะใชระบบการเพาะเลี้ยงแบบ
หนาแนน มรีะบบการผลิตที่ซับซอนทํ าใหการผลิตสาหรายมีตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากบริษัทที่
ท ําธรุกจิมีความจํ ากัดเรื่องที่ดินและแหลงนํ้ าเค็ม ระบบการเลี้ยงในอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ได
มกีารจดัระบบการเลี้ยงออกเปน 2 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนแรกจะเลี้ยงสาหรายใหมีอัตราการ
เจรญิสงูสุดในขณะที่เปนเซลลเขียวซึ่งเปนระยะที่มีปริมาณเบตาแคโรทีนตอคลอโรฟลลตํ่ า หลัง
จากนัน้จะเขาสูขั้นตอนที่สองโดยการนํ าเซลลเขียวมาปรับใหมีสีสมแดง

สรวิศ (2536) รายงานการเพาะเลี้ยงสาหราย D. salina ในบอเพาะกลางแจงขนาด 9.1
ตารางเมตร ความลึก 20 เซนติเมตร มีใบพัดหมุนเวียนนํ้ าในบอ ใหมีสภาวะที่สมํ่ าเสมอกันตลอด
เวลา จะไดคาอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะของสาหรายเทากับ 0.15 และใชเวลา 4.62 วันในการ
แบงเซลลเปนสองเทา ไดผลผลิตสูงสุด 12.04 กรัมตอตารางเมตร ภายในวันที่ 22 ของการเพาะ
เล้ียง และไดเปรียบเทียบวิธีการทํ าสาหรายแหงดวยวิธี freeze dry และการอบแหง พบวามีเบตา
แคโรทีนรอยละ 5.9 และ 1.9 (AFDW) ตามลํ าดับ

Becker (1994) กลาววาในการออกแบบการเลี้ยงเพื่อใหสาหรายสามารถสังเคราะหแสง
ใหไดมากที่สุด ควรใหบอเพาะเล้ียงอยูกลางแจงและมีรมเงานอยที่สุด เพ่ือใหสามารถรับแสงแดด
ไดอยางเต็มที่ ระบบการหมุนเวียนนํ้ าเปนสิ่งที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งตอการเพิ่มผลผลิตสาหราย
เพราะการหมุนเวียนนํ้ าที่ดีจะชวยใหสาหรายมีโอกาสไดรับแสงแดดไดอยางเต็มที่เพ่ือการสะสมเบ
ตาแคโรทนีไดมากที่สุด และปองกันการตกตะกอนลงสูกนบอ ทํ าใหอาหาร อุณหภูมิ และกาซ
คารบอนไดออกไซด แพรกระจายสมํ่ าเสมอกันทั่วบอ โดยทั่วไปความเร็วในการหมุนเวียนของนํ้ า
สวนใหญประมาณ 10-30 เซนติเมตรตอวินาที  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสาหรายและลักษณะของ
บอ

Ben-Amotz (1995) ศกึษาการเลี้ยง D. salina แบบ 2 ขั้นตอน เพ่ือผลิตเบตาแคโรทีน
พบวา การเลี้ยงในขั้นตอนแรกบอมีพ้ืนที่ผิว 0.3-1,000 ตารางเมตร เหมาะสมสํ าหรับการผลิต
เซลล ไดจํ านวนเซลลเทากับ 0.8 + 0.2 x 106 เซลลตอมิลลิลิตร  โดยมอัีตราสวน เบตาแคโรทีน
ตอคาโรทีนอยดตํ่ า คือ 5.0 + 1.0  หลังจากนั้นยายไปเลี้ยงในขั้นตอนที่ 2 บอมีพ้ืนที่ผิว 3,000-
4,000 ตารางเมตร โดยเจือจางปริมาณใหเหลือประมาณ 1 สวน 3 เพ่ือกระตุนใหเกิดการ
สังเคราะหคาโรทีนนอยด ซึ่งการเลี้ยงแบบ 2  ขั้นตอนนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเบ
ตาแคโรทนีได 450 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวันในขั้นที่ 1 และ 300 มิลลิกรัมตอตารางเมตร
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ตอวันในขั้นที่ 2  เปรยีบเทยีบกับการเลี้ยงแบบขั้นตอนเดียวที่เคยทํ ามาซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ผลติเบตาแคโรทีนเทากับ 200 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน

โฆษติ (2540) ศึกษาการเลี้ยง D. salina 1197 ในบอกลางแจงแบบ 2 ขั้นตอน โดยขั้น
ตอนที ่ 1 จะเปนการเลี้ยงเพื่อเพ่ิมจํ านวนเซลล พบวาที่ระดับโปแตสเซียมไนเตรต 5 เปอรเซ็นต
และความเค็ม 150 สวนในพันสวน  เหมาะสมตอการเจริญในบอกลางแจงขนาด 500 ลิตร ใช
ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นที่สุด 9 วัน ไดจํ านวนเซลลสูงสุดเทากับ 0.668 + 0.018 x 106  เซลล
ตอมลิลิลิตร และนํ าเซลลที่ไดไปเลี้ยงในขั้นตอนที่ 2 เพ่ือใหสะสมเบตาแคโรทีน โดยใชความเค็ม
200 สวนในพัน และไมเพ่ิมโปแตสเซียมไนเตรท  ใหปริมาณคาโรทีนอยดสูงสุดเทากับ 50.165
พิโคกรัมตอเซลล

วราทพิย (2540) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเบตาแคโรทีนของ D. salina
1197 ในการเลี้ยงแบบขั้นตอนเดียว และการเลี้ยงแบบสองขั้นตอน พบวาการเลี้ยงแบบสองขั้น
ตอนสามารถใหผลผลิตเบตาแคโรทีนสูงกวาการเพาะเลี้ยงสาหรายแบบขั้นตอนเดียว เนื่องจาก
การเพาะเลี้ยงขั้นตอนแรกเปนการเพาะเลี้ยงเพื่อสะสมมวลของสาหราย จึงทํ าใหมีอัตราสวน
ระหวางคาโรทีนอยดทั้งหมดตอคลอโรฟลล เอ ตํ่ า สวนการเพาะเลี้ยงขั้นตอนที่สองเปนการเจือ
จางสาหรายที่ไดจากการเพาะเลี้ยงขั้นตอนแรก ในอัตราสวน 1 ใน 3 เพ่ือใหสาหรายมีอัตราการ
สะสมเบตาแคโรทีนเพิ่มขึ้น การเพาะเลี้ยงสาหรายในบอเพาะเล้ียงขนาด 5 ลิตร และ 100 ลิตร
ทํ าใหสาหราย D. salina 1197 ผลิตคาโรทีนอยดทั้งหมดเทากับ 47.32 และ 38.21 พิโคกรัมตอ
เซลล ตามลํ าดับ หรือคิดเปนรอยละ 6.04 และ 3.36 ของนํ้ าหนักแหงของเซลลสาหราย

การเลี้ยงสาหราย D. salina ในบอกลางแจงประสบปญหาหลายประการเนื่องจากในการ
เล้ียงเพือ่เปนการคาจะตองเล้ียงในบอกลางแจงขนาดใหญ ซึ่งทํ าใหไมสามารถควบคุมปจจัยตางๆ
ไดจงึมปีญหามากมาย จะแตกตางจากการเลี้ยงในหองปฏิบัติการและในระบบปดขนาดปานกลาง
อยางชัดเจน เพราะสภาพภูมิอากาศ การปนเปอน การแพรกระจายของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในบอ และ
ความแตกตางของขนาดการเลี้ยง (Borowitzka et al., 1984; Borowitzka and Borowitzka,
1988; Moulton et al., 1987) และถาเล้ียงดวยความเค็มตํ่ าจะพบโปรโตซัวพวกที่กินเซลล
สาหรายไดแก Chadotrica sigmoidea และ Heteroamoeba sp. ซึง่พบบอยๆ ในบอเล้ียง (Post et
al., 1983)   ที่ความเค็มที่ใชเล้ียงเทากับ 25% จะพบสาหรายดูนาลิเอลลาชนิดอื่นที่ไมมีคาโรที
นอยดเกิดขึ้นดวย ไดแก D. parva, D. viridis และ D. jacobae พบแบคทีเรียตลอดแนวดิ่งของนํ้ า
และในตะกอนแตไมคอยมีปญหาตอการเพาะเลี้ยงสาหรายดูนาลิเอลลามากนัก นอกจากนี้ยังพบ
วาที่ความเค็มตํ่ ากวา 20% จะมโีปรโตซัวจํ าพวก Febrea salina และ Artemia salina ปนเปอนเขา
มาอยางรวดเร็วและทํ าใหสาหรายดูนาลิเอลลาลดจํ านวนลง (Borowitzka et al., 1984)  ในป
1987 Moulton et al. (1987) ไดรายงานเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงสาหรายจากในหองปฏิบัติ
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การกบัการเพาะเลี้ยงสาหรายกลางแจง พบวาสาหรายที่เพาะเลี้ยงกลางแจงมีอัตราการเจริญ
จ ํานวนเซลลและปริมาณเบตาแคโรทีนตํ่ ากวาการเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ 44 % ตามปกติบอ
ขนาด 6,000 ตารางเมตรจะเหมาะตอการผลิตเบตาแคโรทีนมากเพราะมีอัตราสวนพื้นที่ผิวตอ
ประชากรสูงมาก การเกิดปญหาเนื่องจากการรั่วซึม การพังของตลิ่ง การถูกทํ าใหแหงโดยลม และ
การเจอืจางดวยนํ้ าฝนมีนอย แตขอเสีย คือ การเติมอาหารใหเทากันตลอดบอ การปรับความเค็ม
การหมนุเวียนของนํ้ าทํ าไดชากวาบอขนาดเล็ก

10.  การผลิตเบตาแคโรทีนจากดูนาลิเอลลาเพื่อการคา

การเพาะเลี้ยงสาหรายดูนาลิเอลลาเพ่ือการผลิตเบตาแคโรทีนทางการคาพบวามีอยู 2
ประเภทใหญๆ ซึ่งโดยปกติที่กระทํ ากันไดแกการเพาะเลี้ยงแบบหนาแนน (intensive cultivation)
โดยการควบคุมปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเจริญและผลผลิตของเซลล การกํ าจัดการเจริญของ
สาหรายโดยควบคุมปริมาณแหลงไนโตรเจน เพ่ือใหสาหรายดูนาลิเอลลามีการเจริญอยางตอเนื่อง
การเพาะเล้ียงอีกประเภทหนึ่งไดแก การเพาะเลี้ยงแบบใชพ้ืนที่กวาง (extensive cultivation) โดย
ปลอยใหสาหรายดูนาลิเอลลามีการเจริญอยางชาๆ ในนํ้ าทะเลที่มีความเค็มสูงจัดจนเกือบจะอิ่ม
ตัว (Borowitzka and Boroxitzka, 1988; Ben-Amotz and Avron, 1989)

พิศมัย (2537) รายงานวาเบตาแคโรทีนธรรมชาติที่ผลิตขึ้นจํ าหนายสวนใหญผลิตไดจาก
สาหราย 2 ชนิด คือ D. salina  และ D. bardawil  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอิส
ราเอล โดยมีบริษัทผูผลิตเบตาแคโรทีนดังนี้

- Microbion Resourcs (San Diego California)
- Cyanotech (Woodinville, Washington)
- Salt Research Institute (Tianjin, China)
- Betatene (Victoria, Australia)
- Western Biotechnology (Bayswater, Australia)
- Nature Beta Technology (Haifa, Israel)

รูปแบบของผลติภัณฑเบตาแคโรทีนที่มีขายอยูทั่วไปมีหลายรูปแบบ เชน เปนผงใชผสม
ในอาหารสัตว หรือเปนเบตาแคโรทีนในนํ้ ามันพืชบรรจุอยูในเจลใส 6 มิลลิกรัม หรือ 15
มลิลิกรัมตอแคปซูล และผลึกเบตาแคโรทีนสํ าหรับใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน มาการีน
(Schlipalius, 1989)  จากลกัษณะเฉพาะของสาหรายดูนาลิเอลลาก็ทํ าใหเกิดขอดีและขอเสียใน
กระบวนการผลิตแตกตางกันไปดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5   ลักษณะเฉพาะของสาหรายดูนาลิเอลลาที่สงผลใหเกิดขอดีและขอเสียในการผลิต

สภาวะการเลี้ยงและ
ลักษณะของเซลล

ขอดี ขอเสีย

ตองการความเค็มสูง ความเค็มสูงชวยปองกันการปน
เปอนจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ที่
ไมตองการ

สาหรายมีอัตราการเจริญชา
และตองจํ ากัดเกลือปริมาณ
มากจากผลผลิตสาหราย

ความเขมของแสงสูง ไดปริมาณคาโรทีนอยดในเซลล
สูง

ตองเล้ียงที่ความหนาแนนตํ่ า
เพ่ือปองกันการบังแสงกันเอง
ของเซลล

ปรมิาณธาตุอาหาร(N) ตํ่ า ไดปริมาณคาโรทีนอยดในเซลล
สูง

อัตราการเจริญชา

เซลลมีขนาดเล็ก - เก็บเกี่ยวผลผลิตยาก ตองใช
วธิปีนตกตะกอนแบบตอเนื่อง
ซึ่งเคร่ือมือมีราคาแพง

ไมมีผนังเซลลที่เปน
เซลลูโลส

เซลลที่ผานการทํ าแหงแลว
สามารถนํ าไปบริโภคไดโดย
ตรง เพราะเซลลจะถูกยอยได
งายในกระเพาะอาหาร

เซลลมีความบอบบางเวลา
กํ าจัดเกลือโดยวิธีลางเซลล
ดวยนํ้ าจืดจะทํ าใหเซลลแตก
ได

ที่มา: สรวิศ (2543)

เนื่องจากในปจจุบันเบตาแคโรทีนจากธรรมชาติเร่ิมเปนที่สนใจของผูบริโภคมากขึ้น 
เฉพาะเบตาแคโรทีนที่ไดจากสาหราย  D. salina     เนือ่งจากเบตาแคโรทีนมีคุณสมบัติเปนสาร
แอนตอิอกซิแดนท  ปองกันโรคตางๆ ที่เกิดจากอนุมูลอิสระได  จงึท ําใหเกิดการศึกษามากมาย
เก่ียวกบัการนํ าเบตาแคโรทีนจากสาหรายมาใชประโยชน และมีการพัฒนากรรมวิธีในการผลิต
ตางๆ มากมาย ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ตวัอยางรายงานวิจัยและการใชประโยชน D. salina

ผูวิจัย รปูแบบผลิตภัณฑ การนํ าไปใชประโยชน
Leach et al. (1998) Beta-carotene powder ดวย

วธิีการทํ าแหงแบบพนฝอย
ใชในอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร

Herinrich et al. (1998) เบตาแคโรทีนแขวนลอยในนํ้ า
มันพืช

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

Leach et al. (1998) Dryed beds carotenoid -rich
โดยการดักจับเซลลดวยแอลจิ
เนตและทํ าแหงดวย fluid-
bed dryer

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

Marrit et al.  (1998) เซลลสาหราย อาหารสัตวนํ้ า
Finney et al. (1984) สาหรายแหง เพ่ิมโปรตีนในขนมปง
Gellenbeck (1998,
1999)

Dry-caroteniod-oil powder ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

Ben-Amotz (1999) เบตาแคโรทีนแขวนลอยในนํ้ า
มันพืช

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

Tanaka (1990a) Beta-carotene powder ดวย
วธิีการทํ าแหงแบบพนฝอย

Encapsulated foodstuff ใช
เปนอาหารเสริม

Tanaka (1993) Beta-carotene powder ดวย
วธิีการทํ าแหงแบบพนฝอย

อาหารนก

Tanaka (1993, 1990b) Beta-carotene powder ดวย
วธิีการทํ าแหงแบบพนฝอย

อาหารปลา

Boontaveeyuwat (1999) ผลติผลิตภัณฑเบตาแคโรทีน
3 รูปแบบ คือ  เซลลสาหราย
แหง   สารสกัดเบตาแคโรทีน
บรสุิทธิ์จากเซลล   และเบตา
แคโรทีนที่แขวนลอยในนํ้ ามัน
พืช

อาหารเสริม
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11.  เทคโนโลยีทางชีวภาพกับการเพาะเลี้ยงสาหรายดูนาลิเอลลาเพื่อการผลิตเบตาแคโรทีน

ปจจุบันความตองการเบตาแคโรทีนที่มีคุณภาพสูงเพ่ือนํ ามาใชในการบํ าบัดโรคภัยไขเจ็บ 
รวมทัง้สินคาผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของเบตาแคโรทีนจากดูนาลิเอลลาที่มีเพ่ิมสูงขึ้น ทํ าใหมีการ
ศกึษาคนควาจ ํานวนมากที่พยายามนํ าเทคนิคตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีชีวภาพมาใช
เพ่ือการผลติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนการพัฒนาสายพันธุสาหรายดูนาลิเอลลาให
สามารถสะสมเบตาแคโรทีนในปริมาณที่สูงขึ้น โดยเทคนิคการกลายพันธุ (Mutation) การพัฒนา
สูตรอาหารเลี้ยงดูนาลิเอลลาเพ่ือลดตนทุนการผลิต เทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตดูนาลิเอลลา
และการออกแบบเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ เพ่ือคุณภาพที่ดีขึ้นของเบตาแคโรทีน เปนตน

การผลิตและการคัดเลือกสายพันธุกลาย (mutants) ของสาหราย D. bardawil เพ่ือสะสม
เบตาแคโรทีนปริมาณสูง โดยใชเทคนิคการชักนํ าดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต (Shaish et al.,1991)
โดยการใหแสงสีนํ้ าเงินเขม เซลลที่สามารถดํ ารงชีวิตอยูไดในแสงสีนํ้ าเงินเขมแสดงวาเปนสาย
พันธุกลายทีม่กีารสะสมเบตาแคโรทีนไดในปริมาณที่สูง  ผลผลิตเบตาแคโรทีนของสายพันธุกลาย
ดงักลาวจะสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุตามธรรมชาติ

การเพาะเลี้ยงสาหรายดูนาลิเอลลาแบบมหมวลมักประสบปญหาสํ าคัญทางดานเทคนิค
คอืการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Vanshak, 1990; Ben-Amotz and Avron, 1989; Borowitzka and
Borowitzka, 1988) เนือ่งจากเซลลของดูนาลิเอลลามีขนาดเล็กไมเกิน 20 ไมครอน การเก็บ
เก่ียวผลผลิตสาหรายโดยวิธีการกรองที่มีประสิทธิภาพจะตองใชถุงกรองที่มีขนาดรูเล็กประมาณ 1
ไมครอน อยางไรก็ตามถุงกรองสาหรายจะอุดตันอยางรวดเร็ว โดยเกิดเปนแผนเมือกทํ าใหประ
สิทธภิาพในการกรองลดลง ตองลางนํ้ าสวนทางกับดานที่กรองอยูบอยๆ และมักจะทํ าใหเซลล
สาหรายแตกและปลดปลอยกลีเซอรอลและสารอินทรียที่อยูภายในเซลลออกมาภายนอกปนกับ
อาหารเลี้ยงสาหราย (Ben-Amotz and Avron, 1989)

นิศาชล (2540) ไดเพาะเลี้ยงสาหรายดูนาลิเอลลา (D. salina) ในนํ ้าเกลือสินเธาว โดย
ไดท ําการเล้ียงสาหรายทั้งแบบใชพ้ืนที่กวาง ระบบเลี้ยงแบบใชอากาศผานทอ PVC เพ่ือใหนํ้ า
เล้ียงหมุนเวียน และระบบการเลี้ยงแบบเขมในบอแบบ reacway รูปวงรี พบวาการเพาะเลี้ยง
สาหรายดนูาลเิอลลาในนํ้ านาเกลือสินเธาวเพ่ือผลผลิตเบตาแคโรทีนใหผลตอบแทนที่คุมคา

การเกบ็เกีย่วผลผลิตสาหรายดูนาลิเอลลามีหลายวิธี เชน การกรองโดยใชความดันสูงผาน
ตัวกรองที่เปนทราย, เย่ือใยเซลลูโลส, diatomaceous earth, การใชคุณสมบัติการลอยตัวโดย
อาศยัความเค็มในชั้นของนํ้ าเค็มคงที่หรือเคล่ือนที่, การตกตะกอนโดยอัลคาไลน, การใชการตอบ
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สนองตอแสงและ gyrotactic ของสาหราย (Borowitzka and Borowitzka, 1988) การเก็บ
เก่ียวที่นิยมนํ ามาใชในระดับอตุสาหกรรมกันมากไดแก วิธีปนเหวี่ยงและวิธีการตกตะกอนดวยสาร
เคมีบางอยาง เชน สารสม (aluminium sulphate หรือ alum) (Cordero et al.,1990), ไคโตแซน
(chitosan) (Promjaroean et al.,1992), เฟอรัสและเฟอริกซัลเฟต (ferrous และ ferric
sulfate), เฟอริกคลอไรด (ferric chloride), ปนูขาว (lime) เปนตน (Ben-Amotz and Avron,
1989)

Bootaveeyuwat (1999) ไดท ําการเปรียบเทียบวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตสาหรายดูนาลิ
เอลลาเพ่ือน ํามาสกัดเบตาแคโรทีน พบวาวิธีที่ดีที่สุดคือการแยกดวยเครื่องปนตกตะกอนแบบตอ
เนื่อง (continuous centrifuge) และรองลงมาคือการตกตะกอนดวยไคโตแซน 0.05 เปอรเซ็นตที่
ระดับพีเอช 2 ซึง่ทั้งสองวิธีใหผลดีกวาการปนเหวี่ยงธรรมดาและการใชไคโตซานรวมกับการปน
เหวีย่ง เมือ่พิจารณาจากอัตราการเก็บเกี่ยวเบตาแคโรทีนและสาหรายตอปริมาณนํ้ าตอหนวยเวลา

เครื่องปฏิกรณชีวภาพ (reactor) ถูกน ํามาใชทํ าการผลิตสาหราย และจุลินทรียบางชนิดที่
ใชแสงในกระบวนการสังเคราะหแสงและสะสมสารเคมีหรือสารบางอยางมาเปนเวลานานหลายป  
ซึง่ผลผลติทีไ่ดในรูปของสารเคมีจะมีคุณภาพสูงมาก เนื่องจากสามารถควบคุมสภาวะตางๆ ใน
ระบบไดเปนอยางดี การเพาะเลี้ยงดวยเครื่องปฏิกรณชีวภาพนี้เปนการนํ าเทคโนโลยี เครื่องมือที่
ทนัสมยัและเทคนิคตางๆ มาใชในการควบคุมระบบเพื่อใหไดผลผลิตสูง โดยสวนใหญจะพบวามี
ลักษณะเปนวัสดุทรงกระบอกใส และออกแบบใหเหมาะสมกับชนิดของสาหรายที่จะนํ ามาเพาะ
เล้ียง เชนแบบทอทรงตรงแนวดิ่ง ทอมวน หรือทอวางเอียง ทํ ามุมกับพื้นระดับ เปนตน และจะถูก
ออกแบบใหสามารถรับแสงแดดทั้งจากดวงอาทิตยหรือแสงไฟไดอยางเต็มที่ และมีการหมุนเวียน
ที่เหมาะสม

12.  การดักจับเซลล (Cell Entrapment)

การดักจับเซลลเปนวิธีการตรึงเซลล (cell immobilization) แบบหนึ่ง โดยเซลลที่ถูกตรึง
จะอยูภายในโพลิเมอรที่มีลักษณะสานกันเปนตาขาย (lattice of polymer) โดยที่เซลลไมไดเช่ือม
ตดิอยูกับใยประสาน (gel metrix) ของโพลิเมอร ดงัแสดงในภาพที่ 6 ปจจุบันไดมีการนํ าเทคนิค
การตรึงเซลลนี้มาใชกับสาหรายขนาดเล็ก (microalgae) อยางกวางขวาง เชน นํ ามาตรึงเซลล
สาหรายเพื่อใชในกระบวนการบํ าบัดนํ้ าเสีย  หรือผลิตสารเคมีที่มีประโยชนในถังปฏิกรณ โพลิ
เมอรที่ใชในการดักจับเซลลมีหลายชนิด เชน โพลิอะคริวลาไมด (polyacry -lamide) เจลลาติน
คอลลาเจน แอลจิเนต  คาราจีแนน วุน และไคโตแซน เปนตน โพลิเมอรที่นิยมใชในการดักจับ
เซลลก็คือ  แคลเซียมแอลจเินต เนื่องจากการดักจับดวยวิธีนี้ทํ าไดงาย รวดเร็ว และประหยัด
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ภาพที่ 6  ลักษณะของเซลลที่ถูกดักจับอยูภายในเม็ดแอลจิเนต
                     ที่มา : Becker (1994)

การตรึงเซลลสาหรายโดยมากใชเพ่ือสังเคราะหสารชีวโมเลกุลที่มีมูลคา เชน เอนไซม
โพลิแซคคาไรด,  NADPH, กรดอมโิน และสารประกอบไฮโดรคารบอน

แอลจิเนตเปนเกลือของกรดแอลจินิกซึง่เปนสารสกัดจากสาหรายสีนํ้ าตาล ลักษณะทาง
โครงสรางเคมีเปนโพลิเมอรรวมของ D-manuronic acid และ L-guluronic    เมื่อแอลจิเนตทํ าป
ฏิกริยากับอิออนโลหะพวกโพลีวาเลนท เชน Ca2+, Pb2+ , Cu2+ และ Cd2+  จะทํ าใหเกิดผลิตภัณฑ
ทีไ่มละลายนํ้ า มีลักษณะเปนเจลแข็งหรือแผนฟลม  แตสามตัวหลังเปนสารประกอบที่เปนพิษจึง
ไมนิยมนํ ามาใชในการตรึงเซลล (Dumitriu, 1998)

ถังปฏิกริยา (reactor) ทีน่ ํามาใชกับสาหรายที่ถูกตรึงใชชนิดเดียวกับเซลลของแบคทีเรีย
และยีสตที่ถูกตรึง ไดแก  Stirred tank reactor, Packed-bed reactor, Fluidized-bed reactor
และ Air-lift reactor (Becker, 1994)

ปจจุบันมีการนํ าเทคนิคการตรึงเซลลนี้มาใชกับสาหรายขนาดเล็กหลายชนิดเพื่อใหผลิต
สารทีต่องการออกมา หรือนํ าไปใชในกระบวนการตางๆ  ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ตวัอยางการตรึงเซลลสาหรายขนาดเล็ก และการนํ าไปใชประโยชน

ชนิดของสาหราย โพลิเมอรที่ใชในการตรึงเซลล การนํ าไปใชประโยชน

Chlorella sp. แอลจิเนต ผลิตไกลโคเลต
Chlorella vulgaris ยูรีเทนโพลิเมอร ใชในกระบวนการบํ าบัดนํ้ าเสีย
Nostoc muscorum โพลิเอทธิลีน ผลิต NADPH
Porphyridium cruentum แอลจิเนต ผลิตโพลิแซคคาไรด และใชใน

กระบวนการบํ าบัดนํ้ าเสีย
Botryococcus braunii แอลจิเนต ผลิตสารประกอบ

ไฮโดรคารบอน
Anabaena azolla แอลจิเนต และ โพลิเอทธิลีน ผลติแอมโมเนียเพื่อใชในการ

ท ําปุยไนโตรเจน
Dunaliella tertiolecta แอลจิเนต ผลิตกลีเซอรอล
Seenedesmua obliquus ยูรีเทนโพลิเมอร ใชในกระบวนการบํ าบัดนํ้ าเสีย
Oscillatoria วุน ใชในกระบวนการบํ าบัดนํ้ าเสีย

ที่มา:  Becker (1994)

13.  การทํ าแหงแบบฟลูอิไดซเบด

ฟลูอิไดซเซช่ัน (Fluidization) หมายถงึปรากฎการณที่อนุภาคของแข็งมีการเคลื่อนที่ได
เหมือนของไหลภายในหอทดลอง (column) เมือ่น ําอนภุาคของแข็งมาไวบนตะแกรงดานลางของ
หอทดลอง และผานของไหลซึ่งอาจจะเปนลมรอนหรือของเหลวจากดานลางของแผนตะแกรงที่
รองรบัอนภุาคของแข็ง ของไหลจะไหลผานชั้นของอนุภาคของแข็งและไหลออกทางดานบนของ
คอลมัน (ภาพที่ 7) เมื่อเพ่ิมความเร็วของของไหลขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอนุภาคของแข็งบน
ตะแกรงเริม่ขยบัตัวเคลื่อนไหวไดและลอยตัวขึ้นในหอทดลองอยางอิสระไมติดกัน อนุภาคของ
แขง็ทีอ่ยูในลักษณะลอยตัวเหมือนของไหลในหอทดลองนี้เรียกวา เบดลอยตัว (Fluidized bed)
(สมบัติ, 2527)
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ฟลูอิไดซเบด

                                                        ลมรอน

ภาพที่ 7 ลักษณะของฟลูอิไดเซชั่น

ปจจยัที่มีอิทธิพลตอการทํ าแหง ในการทํ าแหงทั่วๆ ไป มีปจจัยหลายประการที่ทํ าใหการ
ท ําแหงเกิดขึ้นไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับ

(1) ลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑที่จะนํ ามาทํ าแหง  ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนรูพรุน
มากๆ จะมอัีตราการทํ าแหงเร็ว นอกจากนั้นพื้นที่ผิวก็มีผลตอการทํ าแหงมาก ผลิตภัณฑที่มีพ้ืนที่
ผวิก็จะทํ าใหทํ าแหงเร็วขึ้น

(2) ขนาดและรูปรางของผลิตภัณฑ สวนใหญจะคํ านึงถึงเฉพาะความหนาเนื่องจากอัตรา
การท ําแหงจะเปนสัดสวนผกผันกับความหนาของผลิตภัณฑที่จะนํ ามาทํ าแหง ย่ิงหนามากเทาไร
อัตราการทํ าแหงก็จะชาลง

(3) ปรมิาณที่นํ ามาทํ าแหง  การจัดเรียงเปนปจจัยสํ าคัญอยางหนึ่ง การใสผลิตภัณฑใน
เครือ่งท ําแหงมากเกินไปจะทํ าใหการทํ าแหงทํ าไดไมทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณชวงกลางๆ นํ้ าจะ
ระเหยไดไมดี ความรอนเขาไมถึง ย่ิงถาการจัดเรียงตัวไมดีแลว ก็จะทํ าใหการทํ าแหงเกิดขึ้นไดชา
มาก

(4) ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็วลม ความชื้นของอากาศ
เปนสิง่สํ าคญัมาก การระเหยนํ้ าออกจะทํ าไดดีหรือไมขึ้นกับความชื้นของอากาศและความเร็วลม
นอกจากนั้นอุณหภูมิที่ใชก็จะเปนปจจัยที่สํ าคัญเชนกัน

(5) ความดัน เก่ียวเนื่องกับการระเหยของนํ้ าเนื่องจากในที่ความดันตํ่ าๆ ลงมานํ้ าจะ
เดอืดไดทีอุ่ณหภูมิตํ่ าลง ดังนั้นการทํ าแหงภายใตความดันจะทํ าใหอัตราการทํ าแหงเร็วขึ้น
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จากหลกัการในการอบแหงขางตนพบวา อัตราการอบแหงจะเกิดขึ้นไดเร็วหรือชาขึ้นอยู
กับปจจยัหลายประการ เชน อุณหภูมิ  ความชื้น และเวลา นอกจากนี้ปจจัยที่สํ าคัญอยางหนึ่งคือ
พ้ืนทีผ่วิสมัผสัของอนุภาคของแข็งที่จะสัมผัสกับลมรอน ประกอบกับการไหลเวียนและความ
สมํ ่าเสมอของลมรอน เนื่องจากการไหลเวียนของลมรอนที่ดีจะทํ าใหเกิดการถายเทความรอน
และมวลสาร (Heat & Mass transfer) เร็วขึน้ ทํ าใหนํ้ าระเหยออกไปไดเร็ว ดั้งนั้นถาพิจารณา
ลักษณะของการเกิดฟลูอิไดซเซช่ันแลว จะพบวามีการหมุนเวียนของอนุภาคของแข็งอยางดี และ
อนภุาคของแข็งจะเปนอิสระแกกัน ทํ าใหมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสกับลมรอนไดอยางเต็มที่ ถาปรับ
ความเรว็ของลมรอนใหพอเหมาะจะทํ าใหอนุภาคของแข็งลอยตัวอยูในลมรอนตลอดเวลา ทํ าให
อนภุาคของแข็งไดสัมผัสกับลมรอนอยางทั่วถึงและรวดเร็ว  ลมรอนที่มีความชื้นเพิ่มขึ้นก็จะไหล
ออกไปทางดานบนของหอทดลอง       จึงทํ าใหเกิดการถายเทนํ้ าออกจากวัสดุที่จะนํ ามาอบแหง
ไดอยางรวดเร็วเปนผลใหอัตราการอบแหงเร็วขึ้น  ดังนั้นการอบแหงโดยเทคนิคฟลูอิไดซเบดจึง
เปนวธิทีีน่าสนใจศึกษากันอยางกวางขวางเพื่อนํ ามาปรับใชในอุตสาหกรรมตางๆ

การท ํางานของเครื่องอบแหงแบบนี้สามารถทํ าเปนแบบเบ็ดเสร็จ (Batch) หรือแบบตอ
เนื่อง (continuous) ไดขึน้กบัการออกแบบและสามารถควบคุมแบบอัตโนมัติ ส่ิงสํ าคัญในการ
ท ํางานของเคร่ืองอบแหงแบบนี้คือ ตองควบคุมใหความเร็วของลมรอนที่ผานขึ้นจากดานลางของ
คอลมันพอเหมาะ ใหมีความพอที่จะทํ าใหอนุภาคของแข็งภายในคอลัมนเกิดการลอยตัว
(fluidise) ไดพอด ี ความเร็วของลมรอนตองไมตํ่ าเกินไปจนอนุภาคของแข็งไมสามารถเคลื่อนที่
ลอยตวัขึน้ไปได และตองไมเร็วเกินไปจนกระทั่งอนุภาคของแข็งลอยหลุดออกไปพรอมกับลมรอน
ทางดานบนของคอลัมน ความเร็วของลมที่ทํ าใหอนุภาคของแข็งเร่ิมขยับตัว เคลื่อนไหวไดภายใน
คอลมัน  เรียกวาความเร็วตํ่ าสุดของการฟลูอิไดซ (Minimum Fluidization velocity) สวน
ความเรว็สุดทายที่เร็วเกินไปจนทํ าใหอนุภาคของแข็งลอยหลุดออกไปนอกคอลัมน เรียกวา
ความเร็วสุดทายของการฟลูอิไดซ (Terminal velocity) ดงันัน้ในการทํ างานตองควบคุมให
ความเร็วของลมรอนมีความเร็วพอดีอยูระหวางความเร็วตํ่ าสุดกับความเร็วสุดทาย ในทางปฏิบัติ
มกัจะท ําการทดลองหาความเร็วตํ่ าสุดกอน และการใชงานจะควบคุมความเร็วของลมใหมีคา
ประมาณ 3-10 เทาของความเร็วตํ่ าสุด แตตองไมเกินความเร็วสุดทาย

วสัดุที่จะนํ ามาอบแหงดวยวิธีฟลูอิไดซเบดควรมีลักษณะดังนี้ (Mujumdar, 1987)
(1)   เปนอนุภาคที่มีขนาดไมใหญหรือเล็กเกินไป
(2)   ตองมีขนาดไมแตกตางกันมาก
(3)   ตองมลัีกษณะที่ไมตางไปจากทรงกลมนัก เชน เปนแผนบางๆ หรือทอน
       ยาวๆ
(4)   ตองไมเกาะกันงายเกินไป
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(5)   ไมเปราะสํ าหรับวัตถุที่เปราะบางอาจแตกงายและสูญเสียไดงาย

ขอดีของการใชเทคนิคทางฟลอิูไดซเซช่ันดังนี้

(1)  เนือ่งจากอนภุาคที่เอามาอบแหงโดยวิธีนี้จะลอยตัวอยูในอากาศรอนตลอด
เวลาจงึทํ าใหมีการสัมผัสกันระหวางอากาศรอนกับอนุภาคเหลานั้นอยางทั่วถึงและรวดเร็ว ซึ่งทํ า
ใหความสามารถในการตากแหงสูงมาก

(2) อุณหภูมิในฟลอิูไดซเบดจะสมํ่ าเสมอหรือเทากันทุกจุด ถึงแมวาอุณหภูมิจะ
สูงกวาอุณหภูมิวิกฤต (critical temperature) ดงันัน้จึงปองกันการเกิด Local over heat ไดดี โดย
เฉพาะผลิตภัณฑที่เปนอันตรายงายเมื่อความรอนสูงเกินไป

(3) สามารถเพ่ิมอุณหภูมิของการอบแหงไดสูงกวาวิธีการอื่นๆ ทํ าใหระยะเวลา
ในการทํ าแหงลดลง หรือ resident time นอยลง

(4)  สามารถควบคมุโดยใชระบบอัตโนมัติและสามารถทํ างานแบบตอเนื่องได

(5) ขนาดของเครื่องอบแหงจะเล็กกวาแบบอื่นๆ ไมตองใชเนื้อที่มากในการติด
ตัง้หรือใชฐานรองรับที่แข็งแรง

(6)  การปฏบิัติงานและการบํ ารุงรักษาเครื่องงาย  ออกแบบไมยุงยากเพราะไมมี
สวนที่เคลื่อนที่

ปจจุบันในอตุสาหกรรมอาหาร ไดนํ าวิธีการทํ าแหงดวยฟลูอิไดซเบดไปใชในการทํ าแหง
ผลติภณัฑหลายชนิด  เชน การทํ าแหงเมล็ดถั่ว  ขาว กาแฟ  ชา เมล็ดพืช  สมุนไพร ผลิตภัณฑนม
และอาหารเด็ก เปนตน (Baker, 1994)

จากลักษณะและขอดีของการทํ าแหงดวยวิธีฟลูอิไดซเซช่ันที่ไดกลาวมาในขั้นตนจึงทํ าให
เกิดความสนใจที่จะนํ าการทํ าแหงชนิดนี้มาใชกับการผลิตผลิตภัณฑเซลลเบตาแคโรทีนแหงจาก
สาหราย D. salina
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อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ
1. เครื่องมือ

1.1  เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-240, Shimadzu)
1.2 เครื่องทํ าแหงโดยการระเหิด (Lyophilize VirTis 5SL, Virtis Company, Inc.)
1.3  เครื่องทํ าแหงแบบฟลอิูไดซเบด (Glatt PostFach 42 D-7852 BinZen, German)
1.4  เครื่องเหวี่ยงแยก (Refrigerated Centrifuge; Hettich Universal 16R)
1.5 เครื่อง HPLC (Column:HP Hewlett Packard Hypersil ODS-C18  5 µm,

250x 4 mm 79926 OB-584, Water 600 Controller Pump, Photodiode Array Detector
water 996)

1.6  บอเล้ียงสาหรายแบบวงรี (raceway pond) พรอมติดตั้งใบพัด
1.7  เครื่องวัดความเค็ม (Salinometer)
1.8  เครื่องวัดแสงและพีเอช (lux and pH meter)
1.9  เครื่องเหวี่ยงแยกแบบตอเนื่อง

2.  สาหราย

สาหราย Dunaliella salina DS1197 ทีไ่ดจากการศึกษาของนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (Bhumibhamon et al., 1997)

วิธีการ

1. ศึกษาผลของระดับความลึก และปริมาณสารอาหารตอการเจริญของสาหราย
D. salina  เมื่อเล้ียงในบอกลางแจง

1.1  การเตรียมกลาสาหรายในหองปฏิบัติการ

    ขยายกลาสาหราย D. salina DS1197 จากหองปฏิบัติการโดยใชอาหารตามสูตรของ
Borowitzka (ภาคผนวกที่ 1) ความเค็ม 9 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด ซึ่งเปนความเค็มที่
เหมาะสมสํ าหรับการเจริญของสาหรายในหองปฏิบัติการ (Boontaveeyuwat, 1999) ในขวด
ขนาด 1 ลิตร (ภาพที่ 8) จนไดจํ านวนเซลลประมาณ 2.0-3.0 x 106  เซลลตอมิลลิลิตร  จึงนํ า
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มาขยายเลี้ยงในบอเพาะเล้ียงกลางแจงแบบวงรี (raceway pond) ทีม่กีารติดตั้งใบพัดเพื่อชวยใน
การหมนุเวยีนนํ้ าทํ าใหสาหรายไดรับแสงอยางเต็มที่ ปองกันการตกตะกอนลงสูกนบอ ทํ าใหกาซ
คารบอนไดออกไซดและอาหารแพรกระจายสมํ่ าเสมอทั่วบอ มุงหลังคาโรงเรือนดวยพลาสติกใส
เพ่ือปองกันฝนและเศษใบไม (ภาพที่ 9 และ 10)

 ภาพที่ 8   การเลี้ยงสาหราย D. salina ในหองปฏิบัติการ

 ภาพที่ 9 การเลี้ยงสาหราย D. salina ในบอกลางแจง
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       ภาพที่ 10   ลักษณะโรงเรือนที่ใชในการเลี้ยงสาหราย D. salina กลางแจง

1.2  ศกึษาระดับความลึกที่เหมาะสมสํ าหรับการเจริญเติบโตของสาหรายในบอกลาง
แจง

ระดบัความลึกของนํ้ าที่ใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย (จากผิวหนานํ้ าถึงกนบอ) จะมี
ความสมัพนัธกับปริมาณแสงที่สาหรายไดรับเพื่อนํ าไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสง ความลึกที่
ใชในการเตรียมกลาสาหรายในการศึกษานี้คือ 11 เซนติเมตร (ปริมาตร 300 ลิตร) และ 18
เซนตเิมตร (ปริมาตร 500 ลิตร) โดยนํ ากลาสาหรายจากหองปฏิบัติการในขอ 1.1 มาเจือจาง
ดวยอาหารตามสูตร Borowitzka ทีม่คีวามเค็ม 9 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนัก
ตอปรมิาตร) ใหไดจํ านวนเซลลเร่ิมตนในบอกลางแจงประมาณ 2.0-3.0 x105 เซลลตอมิลลิลิตร
ในระหวางการเลี้ยงควบคุมพีเอชใหอยูในชวง 7-8 ซึ่งเปนพเีอชที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของสาหราย (อุดม และคณะ, 2543) โดยการปรับปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เติมลงใน
บอเล้ียง เก็บตัวอยางเพื่อนับจํ านวนเซลล  วิเคราะหปริมาณไนเตรท คาโรทีนอยด และ
คลอโรฟลล เอ เมื่อไดระดับความลึกที่เหมาะสมจึงนํ าไปปรับเลี้ยงในขั้นตอนตอไป

      จํ านวนเซลลของสาหรายวัดดวยการนับโดยฮมีาไซโตมิเตอร (haemacytometer)
สองผานกลองจุลทรรศนกํ าลังขยาย 40 เทา โดยแตละตัวอยางจะทํ าการนับ 4 ครั้ง แลวนํ ามาหา
คาเฉล่ีย เพ่ือความถูกตอง จากนั้นนํ ามาคํ านวณคาอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะ (specific growth
rate, µ) ดังสมการดังนี้
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อัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะ =   lnX2   -    lnX1

                        t2   -   t1
       เมื่อ  X2   และ  X1  คอืจ ํานวนเซลลของสาหรายที่นับในวันที่ 2 (t2) และวันที่ 1

(t1) ตามลํ าดับ

            จากนั้นนํ าคาอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะที่ไดมาคํ านวณเวลาการแบงเซลลเปนสอง
เทา (doubling time, td) ซึง่เปนระยะเวลาที่เซลลสาหรายใชในการแบงเซลลออกเปนสองเซลล มี
หนวยเปนวัน และสามารถคํ านวณไดดังสมการตอไปนี้

เวลาการแบงเซลลเปนสองเทา =  0.6931/ อัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะ

1.3  ศึกษาความเขมขนของอาหารตอปริมาณไนเตรทที่มีผลตอการเจริญของ
สาหราย

       ในการเลี้ยง D. salina เพ่ือผลติเบตาแคโรทีน สาหรายจะสามารถผลิตเบตาแคโร-
ทีนไดสูงเมื่ออยูในสภาวะขาดแคลนไนโตรเจน (Ben-Amotz and Avron, 1992) เนื่องจากการ
ขาดไนเตรทจะทํ าใหเซลลสาหรายปรับตัวโดยลดการใชไนโตรเจนในเซลลลงทํ าใหปริมาณ
คลอโรฟลลลดลง เซลลสาหรายจึงสังเคราะหเบตาแคโรทีนขึ้นมาทดแทนเพื่อใชในการสังเคราะห
แสงและปองกันเซลลจากการถูกทํ าลายดวยแสง จึงศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมของสูตรอาหาร
ทีเ่ตมิลงในบอกลาสาหรายกลางแจงเพ่ือใหมีปริมาณไนเตรทเหลือนอยที่สุด กอนจะนํ าไปเลี้ยงใน
ขัน้ตอนการผลิตเบตาแคโรทีนตอไป โดยใชอาหารตามสูตรของ Borowitzka ทีค่วามเขมขน 100
75 และ 50 เปอรเซ็นต  น ํากลาสาหรายจากหองปฏิบัติการมาเจือจางดวยนํ้ าเกลือความเค็ม 9
เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) เพ่ือใหไดจํ านวนเซลลเร่ิมตนในบอ
กลางแจงประมาณ 2.0-3.0 x 105  เซลลตอมิลลิลิตร  ที่ระดับความลึกที่เทากับ 11 เซนติเมตร
(ปริมาตร 300 ลิตร) ควบคุมพเีอชใหอยูในชวง 7-8 โดยการปรับปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่เติมลงในบอเล้ียง    เก็บตัวอยางเพื่อนับจํ านวนเซลล       วิเคราะหปริมาณ
ไนเตรท คาโรทีนอยด และคลอโรฟลล เอ  เมื่อไดสภาวะที่เหมาะสมที่ทํ าใหเหลือปริมาณไนเตรท
นอยทีสุ่ดและจํ านวนเซลลเปนที่ยอมรับจึงนํ าไปปรับเลี้ยงในขั้นตอนตอไป

2.  ศกึษาผลของระดับความลึก และการเพิ่มความเขมขนเกลือในระยะ stationary phase ตอ
การผลิตเบตาแคโรทีนของสาหราย D. salina  เมื่อเล้ียงในบอกลางแจง
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2.1  การศึกษาระดับความลึกและความเขมขนของเกลือที่ใชในการเพาะเลี้ยงที่มีผล
ตอการผลิตเบตาแคโรทีน

       จากการศึกษาของ Bhumibhamon et al.(1997) พบวาการเลี้ยงสาหราย D. salina
DS1197 ในบอกลางแจง สาหรายจะเริ่มมีการผลิตเบตาแคโรทีนหลังจากเขาสูระยะ stationary
phase ซึง่เซลลสาหรายจะเขาสูระยะ stationary phase ในวนัที่ 3-4 ของการเพาะเลี้ยงและจากการ
ศกึษาของ Boontaveeyuwat (1999) พบวาสาหราย D. salina สามารถผลิตเบตาแคโรทีนไดสูง
สุดเมื่อเล้ียงที่ความเค็ม 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) แตการ
เล้ียงสาหรายดวยความเค็มสูงๆ ตั้งแตเร่ิมตนจะทํ าใหมีจํ านวนเซลลของสาหรายนอยเนื่องจาก
เปนสภาวะที่ไมเหมาะสมตอการเจริญ ดังนั้นจึงศึกษาถึงผลของการเพิ่มความเขมขนเกลือเปน 18
เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) เมื่อเซลลเร่ิมเขาสูระยะ stationary
phase แลว ควบคูไปกับการศึกษาระดับความลึกของนํ้ าที่ใชในการเพาะ

       นํ ากลาสาหรายที่ไดจากการเพาะเลี้ยงที่ไดจากการเพาะเลี้ยงกลางแจงมาเจือจางดวย
นํ ้าเกลือความเค็ม 12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) เพ่ือใหไดเซลล
เร่ิมตนประมาณ 2.0-3.0 x 105  เซลลตอมิลลิลิตร เติมอาหารสูตร Borowitzka 50 เปอรเซ็นต
(ไมมีไนเตรท) แบงการทดลองออกเปน 6 ชุด ดังนี้

ชุดที ่ 1  ชุดควบคุม ระดับความลึก 9 เซนติเมตร
ชุดที ่ 2  ระดับความลึก 9 เซนติเมตร เพ่ิมความเขมขนของเกลือเปน
            18 เปอรเซ็นต หลังเขาสูระยะ stationary phase 2 วัน
ชุดที ่ 3  ระดับความลึก 9 เซนติเมตร เพ่ิมความเขมขนของเกลือเปน

  18 เปอรเซ็นต หลังเขาสูระยะ stationary phase 4 วัน
ชุดที ่ 4  ชุดควบคุม ระดับความลึก 18 เซนติเมตร
ชุดที ่ 5  ระดับความลึก 18 เซนติเมตร เพ่ิมความเขมขนของเกลือเปน
            18 เปอรเซ็นต หลังเขาสูระยะ stationary phase 2 วัน
ชุดที ่ 6  ระดับความลึก 18 เซนติเมตร เพ่ิมความเขมขนของเกลือเปน

  18 เปอรเซ็นต หลังเขาสูระยะ stationary phase 4 วัน

       เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหจํ านวนเซลล วิเคราะหปริมาณไนเตรท คาโรทีนอยด และ
คลอโรฟลล เอ เมื่อสาหรายเริ่มมีการสะสมเบตาแคโรทีนมากขึ้นจะสังเกตุเห็นไดวาสาหรายที่เล้ียง
ในบอจะมสีีเหลืองถึงสม ดังแสดงในภาพที่ 11  เมื่อไดสภาวะที่เหมาะสมที่ทํ าใหมีการผลิตเบตา
แคโรทนีมากที่สุดจึงนํ าไปปรับเลี้ยงในขั้นตอนตอไป
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        ภาพที่ 11  การสังเคราะหเบตาแคโรทีนของสาหราย D. salina ในบอกลางแจง

2.2  การศึกษาระดับความลึกของนํ้ าที่ใชในการเพาะเลี้ยงที่มีผลตอการผลิตเบตา-
แคโรทีน

                 จากการทดลองในขอ 2.1 การศึกษาผลของระดับความลึก 9 เซนติเมตร และ 18
เซนตเิมตร เปนชวงที่กวางมาก จึงศึกษาผลของระดับความลึกอีกครั้งหนึ่งโดยใหชวงของระดับ
ความลกึแคบลง โดยนํ ากลาสาหรายที่เตรียมในบอกลางแจงมาเจือจางดวยอาหารตามสูตรของ
Borowitzka  50 เปอรเซ็นต (ไมมีไนเตรท) ความเค็ม 12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดย
นํ ้าหนักตอปริมาตร)  ใหไดเซลลเร่ิมตนประมาณ 2.0-3.0 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร ระดับความ
ลึกทีใ่ชในการศึกษาคือ 9 เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร)  11 เซนติเมตร (ปริมาตร 300
ลิตร) และ 13 เซนติเมตร (ปริมาตร 350 ลิตร) โดยทํ าการทดลอง 2 ซํ้ า เก็บตัวอยางเพื่อ
วเิคราะหจํ านวนเซลล วิเคราะหปริมาณไนเตรท คาโรทีนอยด และคลอโรฟลล เอ  เมื่อไดระดับ
ความลึกที่เหมาะสมจึงนํ าไปใชในการเลี้ยงเพื่อผลิตเซลลและทํ าการเก็บเกี่ยวเซลลเพ่ือนํ าไปผลิต
ผลติภณัฑในขั้นตอไป

3. การผลิตผลิตภัณฑเบตาแคโรทนีในรูปเซลลแหงโดยวิธีฟลูอิไดซเบด
 

เมือ่พิจารณาจากลักษณะของการทํ าแหงแบบฟลอิูไดซเบด ซึ่งอนุภาคของแข็งลอยตัวอยู
ในหอทดลองเหมือนของไหล และมีการไหลเวียนของลมรอนที่ดีทํ าใหเกิดการถายเทความรอน
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และมวลสาร (Heat & Mass transfer) เร็วขึน้ ทํ าใหนํ้ าระเหยออกไปไดอยางรวดเร็ว (สมบัติ,
2529) จงึท ําใหเกิดความสนใจในการผลิตผลิตภัณฑโดยการทํ าแหงดวยวิธีการนี้ และศึกษาถึง
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการทํ าแหง เชน อุณหภูมิ  ความชื้น และเวลา นอกจากนี้ปจจัยที่สํ าคัญ
อยางหนึง่คอืขนาดอนุภาคซึ่งจะมีผลตอพ้ืนที่ผิวสัมผัสที่จะสัมผัสกับลมรอน เปนตน

3.1 การดักจับเซลลในโซเดียมแอลจิเนต

      ลักษณะของผลิตภัณฑนํ ามาทํ าแหงดวยวิธีฟลูอิไดซเบดตองมีลักษณะเปนอนุภาคที่มี
ขนาดไมใหญหรือเล็กเกินไป และขนาดไมแตกตางกันมากนัก จึงทํ าการตรึงเซลลสาหรายใน
โซเดียมแอลจเินตกอนนํ าไปทํ าแหง โดยละลายโซเดียมแอลจเินตในนํ้ าที่ปราศจากไอออนเปน
เวลาอยางนอย 6 ช่ัวโมง ตามความเขมขนตางๆ ที่ตองการ จากนั้นจึงนํ ามาผสมกับเซลลเขมขน 5
x 107 เซลลตอมิลลิลิตร ในอัตราสวนแอลจเินตตอสาหรายเทากับ 2 ตอ 1 หลังจากนั้นใสสาร
ผสมสาหรายแอลจเินตลงในหลอดฉีดยา  จากนั้นคอยๆ หยดสารผสมลงในสารละลายแคลเซียม
คลอไรด ความเขมขน 300 มลิลิโมลลาร  ใหปลายเข็มฉีดอยูหางจากผิวสารละลายแคลเซียมคลอ
ไรดอยางนอยประมาณ 20 เซนติเมตร และนํ าไปทํ าแหงในขั้นตอนตอไป

3.2 การทํ าแหง

      น ําเมด็สาหรายแอลจิเนตที่เตรียมไดมาทํ าแหงดวยเครื่องทํ าแหงแบบฟลูอิไดซขนาด
หองปฏิบัติการ (ภาพที่ 12) และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการทํ าแหง เชน อุณหภูมิ, ความชื้น,
เวลา, ขนาดของอนุภาค  และความเขมขนของโซเดียมแอลจิเนตที่ใชในการดักจับเซลล

ภาพที่ 12   เครื่องทํ าแหงแบบฟลอิูไดซเซช่ันของ Glatt Postfach 42D-7852 Binzen, German



        42

3.2.1 การศึกษาขนาดของเม็ดแอลจิเนตที่มีผลตอการทํ าแหง พ้ืนที่ผิวสัมผัสของ
อนภุาคของแข็งที่จะสัมผัสกับลมรอน เปนปจจัยสํ าคัญอยางหนึ่งของกระบวนการทํ าแหง ถามี
ขนาดเล็กก็จะมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสกับลมรอนไดมากขึ้นทํ าใหการระเหยของนํ้ าเกิดขึ้นไดเร็วสงผลให
กระบวนการท ําแหงเร็วขึ้น และขนาดของเม็ดแอลจิเนตที่ไดจากการตรึงเซลลขึ้นอยูกับเสนผาศูนย
กลางของเข็มที่ใชในการตรึง  จึงทํ าการตรึงโดยใชเขมที่มีเสนผาศูนยกลาง 0.5, 0.6, 0.7 และ
0.8 มิลลิเมตร  ไดเม็ดสาหรายแอลจเินตที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 1.91, 2.20, 2.43
และ 2.48 มลิลิเมตร ตามลํ าดับ หลังจากนั้นนํ าไปทํ าแหงในขั้นตอไป

3.2.2 การศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใชในการทํ าแหง  นํ าเม็ดสาหรายแอลจิเนตที่
ไดจากการตรึงในขอ 3.2.1 มาทํ าแหงที่อุณหภูมิ  60 70 และ 80 องศาเซลเซียส  เก็บตัวอยาง
เพ่ือนํ ามาหาปริมาณความชื้น และวิเคราะหปริมาณเบตาแคโรทนี เมื่อไดสภาวะที่เหมาะสมที่ทํ า
ใหมกีารสญูเสยีเบตาแคโรทีนนอยที่สุดที่ระดับความชื้นที่เปนที่ยอมรับจึงนํ าไปศึกษาในขั้นตอไป

3.2.3 การศึกษาความเขมขนของโซเดียมแอลจิเนตที่ใชในการตรึงเซลล จากราย
งานของ Wagner and Warthesen (1995)   ซึง่ศกึษาถึงความคงตัวของคาโรทีนในแครอท
ระหวางการทํ าแหงดวยวิธีการพนฝอย พบวาการเพิ่มปริมาณโพลิเมอรจะชวยลดอัตราการสูญเสีย
ของคาโรทนีในระหวางกระบวนการทํ าแหงได ดังนั้นจึงศึกษาการเพิ่มความเขมขนของโซเดียม
แอลจิเนตที่ใชในการตรึงเซลลเพ่ือดูวาจะมีผลชวยลดการสูญเสียเบตาแคโรทีนในผลิตภัณฑหรือ
ไม ความเขมขนของแอลจเินตที่ใชในการตรึงเซลลในการศึกษาคือ 2.0, 2.5 และ 3.0 เปอรเซ็นต
หลังจากนัน้จงึนํ าไปทํ าแหงในสภาวะที่เหมาะสมจากขอ 3.2.2 เก็บตัวอยางเพื่อนํ ามาหาปริมาณ
ความชื้น และวิเคราะหปริมาณเบตาแคโรทนี เมือ่ไดสภาวะที่เหมาะสมที่ทํ าใหมีการสูญเสียเบตา
แคโรทนีนอยที่สุดที่ระดับความชื้นที่เปนที่ยอมรับจึงนํ าไปศึกษาในขั้นตอไป

3.3.4 การศึกษาการทํ าแหงแบบระเหิด (freeze dry)    เนื่องจากการทํ าแหง
แบบระเหิดถือไดวาเปนวิธีการทํ าแหงที่ดีที่สุดเนื่องจากวิธีนี้จะไมทํ าใหคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมเีปลีย่นไป โดยนํ าเซลลสาหรายเขมขน มาแชเย็นจนกลายเปนนํ้ าแข็งและนํ าไปทํ าแหงดวย
เครือ่งท ําแหงแบบระเหิด รอจนกระทั่งนํ้ าแข็งระเหิดไปจนหมด ซึ่งระยะเวลาประมาณ 15 ช่ัวโมง
หลังจากนัน้จะไดเซลลสาหรายแหง นํ ามาวิเคราะหหาปริมาณเบตาแคโรทีนที่สูญเสียไประหวาง
กระบวนการทํ าแหง  และหาความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑ

3.3.5 การวิเคราะหปริมาณสารอาหารที่มีอยูในผลิตภัณฑสาหรายแอลจิเนต
แหง  โดยวเิคราะหหาปริมาณโปรตีน  ไขมัน เถา (เกลือแร) และความเค็ม และนํ าผลิตภัณฑที่ได
จากการทํ าแหงดวยวิธีฟลูอิไดซเบดมาบรรจุในแคปทซูล
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3.3.6 ศกึษาความคงตัวของเบตาแคโรทนีในผลิตภัณฑสาหรายแอลจิเนตแหง
น ําตัวอยางผลิตภัณฑสาหรายแอลจเินตแหงที่ได  เก็บไวในขวดสีชาขนาด 10 มิลลิลิตร  นํ าไปเปา
ดวยไนโตรเจนเปนเวลา 60 วินาที และเก็บไวในที่มืดเพื่อปองกันการถูกออกซิไดซจากออกซิเจน
และแสง  หลังจากนั้นทํ าการเก็บตัวอยางมาวิเคราะหปริมาณเบตาแคโรทีนทกุๆ 7 วัน เปนระยะ
เวลา 3  เดือน

4. วิธีการวิเคราะหทางเคมี

4.1 การวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลและคาโรทีนอยดทั้งหมด

   ท ําการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลและคาโรทีนอยดทั้งหมด ในสาหรายตามวิธีการ
ของ Borowitzka, 1998 (ภาคผนวกที่ 2)

 4.2  การวิเคราะหปริมาณไนเตรท

       เก็บตวัอยางสาหรายและนํ ามากรองดวยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร
และน ํานํ ้าตัวอยางที่ไดไปวิเคราะหปริมาณไนเตรทตามวิธีการของ โฆษิท, 2540 (ภาคผนวกที่ 3)

4.3  การวิเคราะหปริมาณเบตาแคโรทีน

      ท ําการวิเคราะหปริมาณเบตาแคโรทีนโดยใชเครื่อง HPLC ตามวิธีการของ
Borowitzka (1991) (ภาคผนวกที่ 4)

4.4  การหาปริมาณความชื้น

       หาความชืน้ในผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการทํ าแหงตามวิธีการของ James
(1995) (ภาคผนวกที่ 5)

4.5  การหาปริมาณเถา

      หาปรมิาณเถาในผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการทํ าแหงตามวิธีการของ James
(1995) นํ ้าหนกัของเถาที่ไดคิดเปนปริมาณของแรธาตุทั้งหมดในตัวอยาง   ซึ่งเปนองคประกอบ
อนนิทรยีที่ยังคงอยูหลังจากที่องคประกอบที่เปนสารอินทรียถูกเผาหมดไป (ภาคผนวกที่ 6)



        44

4.6  การหาปริมาณโปรตีน

      ปรมิาณไนโตรเจนทั้งหมดในตัวอยางวิเคราะหตามวิธีการของ James (1995)  และ
ค ํานวณกลับเปนปริมาณโปรตีน  (ภาคผนวกที่ 7)

4.7  การหาปริมาณไขมัน

       หาปรมิาณไขมันจากตัวอยางโดยใชเครื่องสกัดซอทกเล็ต (soxhlet apparatus) ตาม
วิธีการของ James (1995) ดังแสดงในภาคผนวกที่ 8

4.8  การหาปริมาณเกลือคลอไรด

       หาปรมิาณเกลือในผลิตภัณฑที่ไดโดยใชวิธีการตาม AOAC (1995) ดังแสดงใน
ภาคผนวกที่ 9

5. สถานที่ทํ าการทดลอง

หองปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน  สถานีวิจัยประมงศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ต.บางพระ อ.
เมอืง จ.ชลบุรี 20130  และหองปฏิบัติการภาควิชาเภสัชอตุสาหกรรม  คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

6. ระยะเวลาในการทดลอง

การทดลองเริ่มตนตั้งแตเดือนกันยายน 2542 ส้ินสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2545
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ผลการทดลองและวิจารณ

1.  ศึกษาผลของระดับความลึก และปริมาณสารอาหาร ตอการเจริญของสาหราย D. salina
เมื่อเล้ียงในบอกลางแจง

1.1 การศกึษาระดับความลึกที่เหมาะสมสํ าหรับการเจริญเติบโตของสาหรายเมื่อ
เล้ียงในบอกลางแจง

จากการเลี้ยงสาหรายในบอกลางแจงที่ระดับความลึก 11 เซนติเมตร (ปริมาตร
300 ลิตร) พบวาสาหรายจะเพิ่มจํ านวนอยางรวดเร็ว โดยในวันที่ 2 ปริมาณเซลลจะเพิ่มขึ้นเปน
สองเทา (ภาพที่ 13) เมื่อเล้ียงได 7 วัน จะมีจํ านวนเซลลเทากับ 2.30 x 106 เซลลตอมิลลิลิตร
หรือประมาณ 10 เทาของจํ านวนเซลลเร่ิมตน มีอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะ (µ) 0.36 ตอวัน,
ระยะเวลาที่เซลลจะเพิ่มจํ านวนเปน 2 เทา (doubling time) 1.93 วัน และมีปริมาณไนเตรทสุด
ทายเทากับ 47.00 มลิลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 8) สวนการเพาะเลี้ยงที่ระดับความลึก 18
เซนตเิมตร (ปริมาตร 500 ลิตร) พบวาเมื่อเล้ียงได 7 วัน จะมีจํ านวนเซลลเทากับ 1.65 x 106

เซลลตอมิลลิลิตร หรือประมาณ 8 เทาของจํ านวนเซลลเร่ิมตน มีอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะ
(µ) 0.34 ตอวัน, ระยะเวลาที่เซลลจะเพิ่มจํ านวนเปน 2 เทา (doubling time)  2.06 วัน และมี
ปรมิาณไนเตรทสุดทายเทากับ 50.10 มิลลิกรัมตอลิตร

ภาพที่ 13   จ ํานวนเซลลและปริมาณไนเตรทเมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 11 เซนติเมตร
                และ 18 เซนติเมตร
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ตารางที่ 8   ผลของการเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก 11 เซนติเมตร และ 18 เซนติเมตร

ระดับความลึกในการเลี้ยงกลาสาหราย
11 เซนติเมตร 18 เซนติเมตร

อัตราการเจริญจํ าเพาะ(ตอวัน) 0.36 0.34
ระยะเวลาที่เซลลจะเพิ่มจํ านวนเปน
2 เทา (doubling time) (วัน)

1.93 2.06

ระยะเวลาในการเลี้ยง (วัน) 7 7
จ ํานวนเซลลเร่ิมตน (x105 เซลลตอ
มิลลิลิตร)

2.15 1.95

จ ํานวนเซลลสุดทาย (x105 เซลล
ตอมิลลิลิตร)

22.98 16.50

ปริมาณไนเตรทเริ่มตน
(มิลลิกรัมตอลิตร)

122.10 131.00

ปรมิาณไนเตรทสุดทาย
(มิลลิกรัมตอลิตร)

47.00 50.10

จากตารางที ่ 8  เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะ พบวาการเลี้ยงสาหรายที่
ระดับความลึก 11 เซนตเิมตร จะมีอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะ (0.36 ตอวัน) สูงกวาที่ระดับ
ความลึก 18 เซนติเมตร (0.34 ตอวัน) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดงันั้นจึงสามารถ
สรุปไดวาระดับความลึกที่เหมาะสมที่สุดสํ าหรับการเจริญเติบโตของสาหรายในบอกลางแจงคือที่
ระดับความลึก 11 เซนติเมตร

จากรายงานของโฆษิต (2540) ซึ่งศึกษาการเลี้ยงสาหราย D. salina ในบอกลางแจงแบบ
2 ขัน้ตอน โดยขั้นตอนที่ 1 เปนการเลี้ยงเพื่อผลิตมวลเซลลใหไดในปริมาณมากๆ และขั้นตอนที่
2 เปนการน ําเอาเซลลจากขั้นตอนที่ 1 มาเจือจางและปรับสภาวะตางๆ ใหเหมาะสมตอการผลิต
เบตาแคโรทนี พบวาการเล้ียงสาหรายโดยใชความเขมขนของโปแตสเซียมไนเตรทเริ่มตนในขั้น
ตอนที ่1 เทากับ 50 มิลลิกรัมตอลิตร  และในขั้นตอนที่ 2 ไมมีการเติมโปแตสเซียมไนเตรท จะ
ท ําใหสาหรายมีการผลิตเบตาแคโรทีนสงูทีสุ่ด  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปริมาณไนเตรทในการ
ทดลองนี ้(ตารางที่ 7) จะเห็นไดวามีปริมาณสูงมาก  ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการนํ าสาหรายไปผลิต
เบตาแคโรทนีในขัน้ตอไป เนื่องจากสาหราย D. salina สามารถผลิตเบตาแคโรทีนไดมากเมื่ออยู
ในสภาวะท่ีขาดแคลนไนโตรเจน   (Ben-Amotz and Avron, 1992)   ดงันัน้ในขั้นตอไปจึง
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ศึกษาวิธีการลดปริมาณไนเตรทในบอเล้ียงสาหรายลงโดยการลดปริมาณของอาหารที่เติมลงในบอ
กลางแจง

1.2  การศึกษาความเขมขนของอาหารตอปริมาณไนตรทที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของสาหรายเมื่อเล้ียงในบอกลางแจง

            ในการเลี้ยงสาหราย D. salina ปรมิาณไนเตรทในอาหารเปนปจจัยสํ าคัญอยางหนึ่ง
กลาวคือถามีปริมาณไนเตรทในอาหารมากเกินไปจะมีผลทํ าใหการสะสมเบตาแคโรทีนของ
สาหรายลดนอยลง โดยเซลลสาหรายจะนํ าไนเตรทไปใชในการสรางคลอโรฟลลเพ่ือใชในกระบวน
การสงัเคราะหแสง แตถามีไนเตรทในอาหารเหลืออยูนอยสาหรายจะสรางเบตาแคโรทีนขึ้นมาทด
แทนคลอโรฟลลเพ่ือทํ าหนาที่ปองกันเซลลจากการถูกทํ าลายดวยแสงที่มากเกินไป (Avron และ
Ben-Amotz, 1992) ดงันัน้จงึศึกษาถึงความเขมขนของอาหารที่ทํ าใหมีปริมาณไนเตรทเหลือ
นอยที่สุด เพ่ือชวยใหมีการสังเคราะหเบตาแคโรทีนมากขึน้ในขัน้ตอนตอไป โดยใชอาหารสูตรของ
Borowitzka ความเขมขน 100, 75 และ 50 เปอรเซ็นต เจือจางดวยนํ้ าเกลือความเค็ม 9
เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) ผลการทดลองที่ไดแสดงดังภาพที่  14
และ 15

 ภาพที่ 14   จ ํานวนเซลลเมื่อเล้ียงกลาสาหรายในบอกลางแจงโดยใชอาหารสูตร Borowitzka
                ความเขมขน 100, 75 และ 50 เปอรเซ็นต

ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง(วัน)
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ภาพที่ 15   ปรมิาณไนเตรทเมื่อเล้ียงสาหรายในบอกลางแจงโดยใชอาหารสูตร Borowitzka              
                ความเขมขน 100, 75 และ 50 เปอรเซ็นต

จากภาพที่ 14 และ 15 จะเห็นไดวา เมื่อเล้ียงสาหรายโดยใชอาหารสูตร Borowitzka   
ความเขมขน 100, 75 และ 50 เปอรเซ็นต จํ านวนเซลลที่ไดในแตละความเขมขนของอาหารจะ
ไมแตกตางกันตลอดระยะเวลา 7 วันในการเพาะเลี้ยง แตปริมาณไนเตรทจะแตกตางกันมาก ซึ่ง
การเลี้ยงสาหรายในบอกลางแจงโดยการเติมอาหาร Borowitzka 50 เปอรเซ็นต จะทํ าใหมี
ปรมิาณไนเตรทเริ่มตนใกลเคียงกับผลการทดลองของโฆษิต (2540) มากที่สุด    โดยมีปริมาณ
ไนเตรทเริ่มตนเทากับ 51.00 มิลลิกรัมตอลิตร และเมื่อเล้ียงได 7 วันจะมีปริมาณไนเตรทเหลือ
อยูเพียง 4.50 มิลลิกรัมตอลิตร และมีจํ านวนเซลลเทากับ 2.02 x 106 เซลลตอมิลลิลิตร ดังนั้น
จงึสามารถสรุปไดวา สภาวะที่เหมาะสมสํ าหรับการเลี้ยงสาหรายเพื่อผลิตมวลเซลล คือการเลี้ยง
สาหรายที่ระดับความลึกของนํ้ า 11 เซนติเมตร โดยใชอาหารตามสูตรของ Borowitzka  50
เปอรเซ็นต  เจือจางดวยนํ้ าเกลือความเค็ม 9 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด

2.  ศกึษาผลของระดับความลึก และการเพิ่มความเขมขนเกลือในระยะ stationary phase ตอ
การผลิตเบตาแคโรทีนของสาหราย D. salina  เมื่อเล้ียงในบอกลางแจง
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2.1  การศึกษาระดับความลึกและความเขมขนของเกลือที่ใชในเพาะเลี้ยงที่มีผลตอ
การผลิตเบตาแคโรทีน

       จากการคกึษาของ Boontaveeyuwat (1999) พบวา การเลี้ยงสาหราย  D. salina
โดยใชความเค็ม 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ ้าหนักตอปริมาตร) จะทํ าใหเซลล
สาหรายสามารถผลิตเบตาแคโรทีนตอเซลลสูงที่สุด แตในสภาวะที่มีความเค็มสูงๆ นี้จะเปน
สภาวะทีไ่มเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหราย เนื่องจากมีผลทํ าใหสาหรายหยุดการแบง
เซลล (Borowitzka et al., 1984) หรือทํ าใหเซลลถูกปลอยออกจากเซลลแมไดชาลง เนื่องจาก
เกิดการชะงักการสังเคราะหดีเอ็นเอหรือเกิดการลดอัตราการสังเคราะหดีเอ็นเอของเซลลทํ าให
เซลลที่ไดมีปริมาณนอย (Richmond, 1986) การสะสมเบตาแคโรทีนของ D. salina จะเกิดขึ้น
เมื่อเซลลสาหรายเจริญเขาสูระยะ stationary phase ซึง่ใชระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 4 วันหลังการ
เพาะเลี้ยง (Bhumibhamon et al., 1997) ดงันัน้ในการศึกษานี้จึงทํ าการเลี้ยงสาหรายที่ระดับ
ความเค็ม 12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) เพ่ือใหเซลลมีการปรับ
ตวักอน หลังจากนั้นเมื่อเซลลเจริญเขาสูระยะ stantionary phase จงึเพ่ิมความเขมขนของเกลือ
เปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักปริมาตร) ในวันที่ 2 และวันที่ 4 หลังเขาสู
ระยะ stantionary phase ควบคูไปกบัการศึกษาระดับความลึกที่เหมาะสมที่ทํ าใหมีการสะสมเบตา
แคโรทนีมากที่สุด ซึ่งระดับความลึกของนํ้ าที่ใชในการเลี้ยงสาหรายจะมีความสัมพันธโดยตรงกับ
ปรมิาณแสงทีส่าหรายจะไดรับ  โดยศึกษาที่ระดับความลึกของนํ้ า 9 เซนติเมตร (ปริมาตร 250
ลิตร) และ 18 เซนติเมตร (ปริมาตร 500 ลิตร) ดังนั้นจึงมีการทดลองทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง
ซึง่ผลการทดลองแสดงดังตอไปนี้

การทดลองชุดที่ 1 (ชุดควบคุม) ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 16 การเลี้ยงสาหราย
ระดบัความลึก 9 เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร) ความเค็ม 12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอ
ไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) จํ านวนเซลลเร่ิมตน 2.37 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร, มไีนเตรท
0.47 มิลลิกรัมตอลิตร  และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.89   จํ านวนเซลล
ของสาหรายจะเพิ่มขึ้นสูงสุดหลังจากเลี้ยงได 7 วัน (3.62 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร) หลังจากนั้น
จะคอยๆ ลดลง อัตราสวนของคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการเพาะ
เล้ียง ซึ่งจะมีอัตราสวนสูงสุดหลังจากเลี้ยงได 16 วัน โดยมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล
เทากับ 9.05, มปีริมาณคาโรทีนอยด 16.64 พิโคกรัมตอเซลล และมีจํ านวนเซลล 2.23 x 105

เซลลตอมิลลิลิตร
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ภาพที่ 16  จํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยด
               ตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร (ชุดควบคุม) ความ
               เค็ม 12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร)

การทดลองชุดที่ 2  ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 17 การเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก
9 เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร)  จ ํานวนเซลลเร่ิมตนเทากับ  2.25 x 105  เซลลตอมิลลิลิตร,
ปรมิาณไนเตรท 0.44 มิลลิกรัมตอลิตร  และมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.94
เมื่อสาหรายเจริญเขาสูระยะ stationary phase ได 2 วัน หรือหลังจากเลี้ยงได 6 วัน จึงเพ่ิมความ
เขมขนของเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) เมื่อเล้ียงได
15 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลสูงที่สุดเทากับ 6.73, จํ านวนเซลล
1.98 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณคาโรทีนอยด 15.61 พิโคกรัมตอเซลล   หลังจาก
เล้ียงได 16 วัน ซึ่งเปนวันที่ตองเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวาสาหรายมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอ
คลอโรฟลลเทากับ 6.64, ปรมิาณคาโรทีนอยด 16.54 พิโคกรัมตอเซลล  และมีจํ านวนเซลล
2.08 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร
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ภาพที่ 17  จํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยด
              ตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร และเพ่ิมความเขมขน
              ของเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) หลังเขา
              สูระยะ  stationary phase  ได 2 วัน

การทดลองชุดที่ 3 ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 18 การเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก
9 เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร) จํ านวนเซลลเร่ิมตนเทากับ 2.05 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร,
ปรมิาณไนเตรท 0.44 มิลลิกรัมตอลิตร  และมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.93
เมื่อการเจริญของสาหรายเขาสูระยะ stationary phase ได 4 วัน คือวันที่ 8 ของการเพาะเลี้ยงจึง
เพ่ิมความเขมขนเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) และ
หลังจากเล้ียงได 10 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลสูงที่สุดเทากับ 6.8
โดยมีจํ านวนเซลลเทากับ  2.73 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณคาโรทีนอยดเทากับ
13.44 พิโคกรมัตอเซลล  เมื่อเล้ียงได 16 วัน ซึ่งเปนวันเก็บเกี่ยวผลผลิต สาหรายจะมีอัตราสวน
คาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลลดลง เทากับ 6.67, ปรมิาณคาโรทีนอยดเทากับ 10.96 พิโคกรัมตอ
เซลล  และมีจํ านวนเซลลเทากับ 3.10 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร  จากผลการทดลองจะเห็นไดวา

ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง (วัน)
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สาหรายมีปริมาณคาโรทีนอยดตอเซลลนอยกวาวันที่ 10 เนื่องมาจาก ในวันที่ 16 ของการเพาะ
เล้ียงมีความหนาแนนของเซลล (3.10 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร)  มากกวาในวันที่ 10 (2.73 x
105 เซลลตอมิลลิลิตร) สาหรายจึงเกิดการบดบังแสงกันเองทํ าใหเซลลสาหรายไดรับแสงนอยลง
สงผลใหมีการสังเคราะหเบตาแคโรทีนนอยกวาที่ความหนาแนนของเซลลตํ่ า ซึ่งการที่ในวันที่ 10
มีความหนาแนนของเซลลตํ่ าอาจเนื่องมาจากมีการเติมนํ้ าเพ่ือรักษาระดับความลึกและความเค็ม
ใหคงที่จึงทํ าใหมีความหนาแนนของเซลลนอยลง

ภาพที่ 18  จํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยด
               ตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร และเพ่ิมความเขมขน
               ของเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) หลังเขา
               สูระยะ  stationary phase  ได 4 วัน

ระยะเวลาในการเพาะเล้ียง (วัน)
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การทดลองชุดที่ 4 (ชุดควบคุม) ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 19 การเลี้ยงสาหรายที่
ระดบัความลึก 18 เซนติเมตร (ปริมาตร 500 ลิตร) ความเค็ม   12    เปอรเซ็นตของโซเดียม
คลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) จํ านวนเซลลเร่ิมตน 2.27 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร, ปริมาณ
ไนเตรทเทากับ 0.44 มิลลิกรัมตอลิตร  และมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.89
จ ํานวนเซลลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และลดลงในวันที่ 4 ถึงวันที่ 5 อาจเปนผลเนื่องมาจากการเติมนํ้ า
เพ่ือรักษาระดับความลึกและความเค็มใหคงที่ เซลลจึงมีปริมาณลดลงและหลังจากเริ่มปรับตัวได
จงึมกีารเพิ่มจํ านวนขึ้น และมีจํ านวนสูงสุดหลังจากเลี้ยงได 7 วัน (4.25 x 105 เซลลตอ
มลิลิลิตร) หลังจากนั้นจํ านวนเซลลจะคอยๆ ลดลง และอัตราสวนของคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล
จะคอยๆ เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง  หลังจากเลี้ยงได 16 วัน  สาหรายจะมีอัตราสวน
คาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลสูงสุดเทากับ 6.22 มปีริมาณคาโรทีนอยดเทากับ 12.94 พิโคกรัมตอ
เซลล  และมีจํ านวนเซลล 2.45 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร

ภาพที่ 19 จ ํานวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยด
             ตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 18 เซนติเมตร (ชุดควบคุม) ความ
             เค็ม 12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร)

ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง (วัน)
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การทดลองชุดที่ 5 ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 20 การเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก
18 เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร) จํ านวนเซลลเร่ิมตน 2.25 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร,ปริมาณ
ไนเตรท 0.45 มิลลิกรัมตอลิตร  และมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.93  เมื่อ
สาหรายเจริญเติบโตเขาสูระยะ stationary phase ได 2 วัน หรือวันที่ 6 ของการเพาะเลี้ยง   จึง
เพ่ิมความเขมขนของเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร)
หลังจากเล้ียงได 10 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลสูงที่สุดเทากับ 3.94
ซึง่มีจํ านวนเซลลเทากับ  3.25 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณคาโรทีนอยดเทากับ 10.8
พิโคกรัมตอเซลล  และเมื่อเล้ียงได 16 วัน ซึ่งเปนวันสุดทายของการเพาะเลี้ยง   สาหรายจะมี
อัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลลดลงเทากับ 3.55, มปีริมาณคาโรทีนอยด 9.17 พิโคกรัม
ตอเซลล และมีจํ านวนเซลล 3.75 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร

ภาพที่ 20 จ ํานวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยด
             ตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 18 เซนติเมตร และเพ่ิมความเขมขน
             ของเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) หลังเขาสู
             ระยะ  stationary phase  ได 2 วัน

ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง (วัน)
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การทดลองชุดที่ 6 ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 21 การเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก
18 เซนติเมตร (ปริมาตร 500 ลิตร) จํ านวนเซลลเร่ิมตน 2.32 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร,
ปรมิาณไนเตรท 0.46 มิลลิกรัมตอลิตร  และมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.96
เมือ่สาหรายเจริญเติบโตเขาสูระยะ stationary phase ได 4 วัน หรือวันที่ 8 ของการเพาะเลี้ยง จึง
เพ่ิมความเขมขนเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) หลัง
จากเลี้ยงได 15 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลสูงที่สุดเทากับ 3.73,
จํ านวนเซลล  2.85 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณคาโรทีนอยดเทากับ 12.80  พิโคกรัม
ตอเซลล  และเมื่อเล้ียงได 16 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนของคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ
3.69, ปริมาณคาโรทีนอยดเทากับ 12.39 พิโคกรัมตอเซลล และมีจํ านวนเซลล  2.80 x 105

เซลลตอมิลลิลิตร

ภาพที่ 21 จ ํานวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยด
             ตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 18 เซนติเมตร และเพ่ิมความเขมขน
             ของเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) หลังเขาสู
             ระยะ  stationary phase  ได 2 วัน
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จากผลการทดลองทั้ง 6 ชุด พบวาการเจริญของสาหรายมีลักษณะเหมือนกันอยางหนึ่งคือ
หลังจากเลีย้งได 6 ถึง 7 วัน จํ านวนเซลลของสาหรายจะลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่อัตราสวนของคาโร
ทีนอยดตอคลอโรฟลลเพ่ิมขึ้น  เปนผลจากการจํ ากัดปริมาณไนเตรท ทํ าใหสาหรายมีการเจริญ
เติบโตชาลงหรือมีจํ านวนเซลลลดลง  เมื่อความหนาแนนของเซลลตํ่ าจะสงผลทํ าใหสาหรายมี
โอกาสไดรับแสงมากขึ้น  ซึ่งแสงเปนปจจัยที่กระตุนใหสาหรายมีการสะสมเบตาแคโรทีนเพื่อใช
เปนฉากปองกันการถูกทํ าลายจากความเขมแสงที่มากเกินไป (Avron and Ben-Amotz, 1992)
ผลการทดลองทั้งหมดสามารถนํ ามาสรุปไดดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9  ผลของระดับความลึกของนํ้ าที่ใชในการเพาะเลี้ยง 9  และ 18 เซนติเมตร และการ
              เพ่ิมความเขมขนของเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตในระยะ stationary phase ตอการผลิต
              เบตาแคโรทนีในบอกลางแจง เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 16 วัน

ชุดการทดลอง
1 2 3 4 5 6

จ ํานวนเซลลเริ่มตน (x 105

เซลลตอมิลลิลิตร)
2.38 2.25 2.05 2.27 2.25 2.32

จ ํานวนเซลลสุดทาย (x 105

เซลลตอมิลลิลิตร)
2.23 2.08 3.10 2.45 3.75 2.80

ผลผลิตคาโรทีนอยด
(carotene yield)
   - พิโคกรัมตอเซลล 16.64 16.54 10.97 12.94 9.17 12.39
   - ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 3.71 3.44 3.40 3.17 3.44 3.47
กํ าลังการผลิตคาโรทีนอยด
(productivity) ไมโครกรัม
ตอลิตรตอวัน

231.88 215.00 212.50 198.12 215.00 216.88

อัตราสวนคาโรทีนอยดตอ
คลอโรฟลล
     - เริ่มตน 0.89 0.94 0.93 0.89 0.93 0.96
     - สุดทาย 9.05 6.64 6.67 6.22 3.55 3.69
หมายเหตุ   1 และ 4  คือ  ชุดควบคุม ระดับความลึก 9 และ 18 เซนติเมตร (ตามลํ าดับ)
     2 และ 3  คือ  ระดับความลึก 9 เซนติเมตร เพ่ิมความเขมขนของเกลือเปน 18 เปอรเซ็นต หลัง
                                   เขาสูระยะ stationary phase 2 และ 4 วัน (ตามลํ าดับ)

    5 และ 6  คือ  ระดับความลึก 18 เซนติเมตร เพ่ิมความเขมขนของเกลือเปน  18 เปอรเซ็นต หลัง
                       เขาสูระยะ stationary phase 2 และ 4 วัน (ตามลํ าดับ)



57

จากตารางที่ 9  เมื่อพิจารณาจากการเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึกเทากัน จะพบวาชุด
ควบคมุซึ่งเล้ียงที่ระดับความเค็มเทากับ 12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอ
ปรมิาตร) (ชุดที่ 1 และชุดที่ 4) จะมีปริมาณคาโรทีนอยดตอเซลลสูงกวาชุดการทดลองที่มีการ
เพ่ิมความเขมขนของเกลือเปน 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) ใน
ระยะ stationary phase แสดงใหเห็นวาการเพิ่มความเขมขนเกลือในระยะ stationary phase ไมมี
ผลชวยเพิ่มการสังเคราะหเบตาแคโรทีของสาหราย  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางชุดควบคุมจะพบ
วาการเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร (ชุดที่ 1) จะมีปริมาณคาโรทีนอยดตอเซลล
มากกวาการเลี้ยงที่ระดับความลึก 18 เซนติเมตร (ชุดที่ 4) ซึ่งแสดงใหเห็นวาระดับความลึกมีผล
ตอการผลติเบตาแคโรทีนของสาหราย เมื่อเล้ียงในระดับความลึกที่เหมาะสมจะทํ าใหสาหรายได
รับแสงอยางทั่วถึงสงผลใหมีการผลิตเบตาแคโรทีนมากขึ้น

เมือ่เปรียบเทียบจากผลการทดลองทั้ง 6 ชุด พบวาการทดลองชุดที่ 1 จะมีปริมาณคาโรที
นอยดตอเซลล, กํ าลังการผลิตคาโรทีนอยด และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลสูงที่สุด
โดยมีคาเทากับ 16.64 พิโคกรัมตอเซลล, 231.88 ไมโครกรัมตอลิตรตอวัน และ 9.05 ตาม
ลํ าดบั  ดงันัน้จึงสรุปไดวาการเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึกของนํ้ าเทากับ 9 เซนติเมตร ความเค็ม
12 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด เปนสภาวะที่เหมาะสมสํ าหรับการเลี้ยงสาหรายเพื่อผลิตเบตา
แคโรทีนในบอกลางแจงมากที่สุด

2.2 การศกึษาระดับความลึกของนํ้ าที่ใชในการเพาะเลี้ยงที่มีผลตอการผลิตเบตา-
แคโรทีน

       จากการทดลองในขอ 2.1  ซึ่งศึกษาถึงระดับความลึกของนํ้ าที่เหมาะสมตอการผลิต
เบตาแคโรทนี  โดยเปรียบเทียบระหวางที่ระดับความลึกที่ 9 และ 18 เซนติเมตร ซึ่งเปนชวงที่
หางกันมาก ในการทดลองนี้จึงศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร กับที่
ระดบัความลึก 11 เซนติเมตร (ปริมาตร 300) และ 13 เซนติเมตร (ปริมาตร 350 ลิตร) ซึ่ง
เปนชวงหางที่แคบลง  โดยทํ าการทดลอง 2 ซํ้ า  ผลการทดลองแสดงดังตอไปนี้
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การเพาะเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร)

ผลการทดลองซํ้ าที่ 1 แสดงดังภาพที่ 22  จํ านวนเซลลเร่ิมตน 2.03 x 105   เซลลตอ
มิลลิลิตร, อัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.91 และมีปริมาณไนเตรท 0.84
มลิลิกรัมตอลิตร  จํ านวนเซลลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 7 ของการเพาะเลี้ยง หลังจากนั้นจะ
เร่ิมลดจ ํานวนลง  ภายหลังจากเลี้ยงได 16 วัน มีอัตราสวนของคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเพ่ิม
ขึน้โดยมอัีตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลสูงที่สุดเทากับ 5.51 โดยมีจํ านวนเซลลเทากับ
3.68 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณแคโรทีนอยดเทากับ 10.19 พิโคกรัมตอเซลล

ภาพที่ 22  ผลการทดลองซํ้ าที่ 1 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด
              และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 9
              เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร)

ระยะเวลาเวลาในการเพาะเลี้ยง (วัน)
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ผลการทดลองซํ้ าที่ 2 แสดงดังภาพที่ 23 จํ านวนเซลลเร่ิมตน  2.03 x 105 เซลลตอ
มิลลิลิตร, อัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.56 และมีปริมาณไนเตรทเทากับ 0.81
มลิลิกรัมตอลิตร  จํ านวนเซลลของสาหรายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 10 หลังจากนั้นจะคอยๆ
ลดจ ํานวนลง ภายหลังจากเลี้ยงได 14 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนของคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล
สูงสุดในเทากับ 6.12 โดยมีจํ านวนเซลลเทากับ 3.8 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณคาโร
ทีนอยด 10.47 พิโคกรมัตอเซลล  และเมื่อเล้ียงได 16 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนคาโรทีนอยด
ตอคลอโรฟลลลดลงเทากับ 5.63 เมื่อจํ านวนเซลลเทากับ 3.78 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมี
ปริมาณแคโรทีนอยดเทากับ 9.52 พิโคกรัมตอเซลล

ภาพที่ 23  ผลการทดลองซํ้ าที่ 2 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด
              และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 9
              เซนติเมตร (ปริมาตร 250 ลิตร)

ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง (วัน)
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 การเพาะเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก 11 เซนติเมตร (ปริมาตร 300 ลิตร)

ผลการทดลองซํ้ าที่ 1 แสดงดังภาพที่ 24  จํ านวนเซลลเร่ิมตน  1.95 x 105 เซลลตอ
มลิลิลิตร มีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.59 และมีปริมาณไนเตรท 0.84
มลิลิกรัมตอลิตร  ภายหลังจากเลี้ยงได 14 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนของคาโรทีนอยดตอ
คลอโรฟลลสูงสุดเทากับ 6.40 ซึ่งมีจํ านวนเซลล 5.01 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณคา
โรทีนอยด 7.66 พิโคกรัมตอเซลล  และเมื่อเล้ียงได 16 วัน มีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอ
คลอโรฟลลเทากับ 6.23 เมื่อมีจํ านวนเซลล 4.95 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร    และมีปริมาณแคโร
ทีนอยด 7.68 พิโคกรัมตอเซลล

ภาพที่ 24  ผลการทดลองซํ้ าที่ 1 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด
              และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 11
              เซนติเมตร (ปริมาตร 300 ลิตร)

ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง (วัน)
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ผลการทดลองซํ้ าที่ 2 แสดงดังภาพที่ 25 จํ านวนเซลลเร่ิมตน  1.90 x 105 เซลลตอ
มิลลิลิตร, อัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล 0.52 และมีปริมาณไนเตรท 0.81 มิลลิกรัมตอ
ลิตร  ภายหลังจากเลี้ยงได 14 วัน มีอัตราสวนของคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลมีคาเพ่ิมขึ้นสูงสุด
เทากับ 6.29  โดยมีจํ านวนเซลลเทากับ 4.85 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณคาโรที-
นอยด 7.53 พิโคกรมัตอเซลล และเมื่อทํ าการเลี้ยงได 16 วัน มีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอ
คลอโรฟลลมีคาเทากับ 6.25, จ ํานวนเซลลเทากับ 4.79 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณ
แคโรทีนอยด 7.31 พิโคกรัมตอเซลล

ภาพที่ 25  ผลการทดลองซํ้ าที่ 2 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด
              และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 11
              เซนติเมตร (ปริมาตร 300 ลิตร)
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การเพาะเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก 13 เซนติเมตร (ปริมาตร 350 ลิตร)

ผลการทดลองซํ้ าที่ 1 แสดงดังภาพที่ 26 จํ านวนเซลลเร่ิมตน  1.98 x 105 เซลลตอ
มิลลิลิตร, อัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.55 และมีปริมาณไนเตรท 0.82
มลิลิกรัมตอลิตร  ภายหลังจากเลี้ยงได 14 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนของคาโรทีนอยดตอ
คลอโรฟลลสูงสุดเทากับ 4.85 โดยมีจํ านวนเซลลเทากับ 4.13 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร   และมี
ปริมาณคาโรทีนอยด 8.57 พิโคกรัมตอเซลล และสาหรายจะมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอ
คลอโรฟลลเทากับ 4.53 เมื่อมีจํ านวนเซลลเทากับ 4.01 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณ
แคโรทีนอยดเทากับ 8.48 พิโคกรัมตอเซลล  เมื่อเล้ียงได 16 วัน

ภาพที่ 26  ผลการทดลองซํ้ าที่ 1 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด
              และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 11
              เซนติเมตร (ปริมาตร 350 ลิตร)
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ผลการทดลองซํ้ าที่ 2 แสดงดังภาพที่ 27 จํ านวนเซลลเร่ิมตน  1.95 x 105 เซลลตอ
มิลลิลิตร, อัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 0.54 และมีปริมาณไนเตรท 0.84
มลิลิกรัมตอลิตร  หลังจากเลี้ยงได 14 วัน สาหรายจะมีอัตราสวนของคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล
สูงสุดเทากับ 6.29 โดยมีจํ านวนเซลลเทากับ 5.7 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร และมีปริมาณคาโรที
นอยด 9.6 พิโคกรมัตอเซลล และเมื่อถึงวันที่ 16 ซึ่งเปนวันสุดทายของการเพาะเลี้ยง สาหรายจะ
มอัีตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลเทากับ 5.54, จํ านวนเซลล 3.78 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร
และมีปริมาณแคโรทีนอยดเทากับ 9.52 พิโคกรัมตอเซลล

ภาพที่ 27 ผลการทดลองซํ้ าที่ 2 แสดงจํ านวนเซลล, ปริมาณไนเตรท, คลอโรฟลล, คาโรทีนอยด
              และอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล เมื่อเล้ียงสาหรายที่ระดับความลึก 11
              เซนติเมตร (ปริมาตร 350 ลิตร)

จากผลการทดลองดวักลาวขางตนสามารถนํ ามาสรุปไดดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10  ผลของระดับความลึกของนํ้ าที่ใชในการเพาะเลี้ยง 9, 11 และ 13 เซนติเมตร ตอการผลิตเบตาแคโรทีนของสาหรายเมื่อเลี้ยงในบอกลาง
                แจงเปนระยะเวลา 16 วัน

9 เซนติเมตร 11 เซนติเมตร 13 เซนติเมตร
1 2 เฉลี่ย 1 2 เฉลี่ย 1 2 เฉลี่ย

จ ํานวนเซลลเริ่มตน (x 105 เซลลตอ
มลิลิลิตร)

2.03 2.03 2.03 1.95 1.90 1.93 1.98 1.95 1.97

จ ํานวนเซลลสุดทาย (x 105 เซลลตอ
มลิลิลิตร)

3.68 3.78 3.73 4.95 4.79 4.87 4.01 3.78 3.90

ผลผลิตคาโรทีนอยด (carotene yield)
   - พิโคกรัมตอเซลล 10.19 9.52 9.86 7.68 7.31 7.50 8.48 9.52 9.00
   - ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 3.75 3.60 3.68 3.80 3.80 3.80 3.40 3.60 3.50
กํ าลังการผลิตคาโรทีนอยด
(productivity) ไมโครกรัมตอลิตรตอวัน

250.00 240.00 245.00 253.33 253.33 253.33 226.67 240.00 233.34

อัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล
     - เริ่มตน 0.91 0.56 0.74 0.59 0.52 0.56 0.55 0.54 0.545
     - สุดทาย 5.51 5.63 5.57 6.23 6.25 6.24 4.53 5.54 5.04

หมายเหตุ     1 หมายถึง การทดลองซํ้ าที่ 1
                 2 หมายถึง การทดลองซํ้ าที่ 2
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จากตารางที่ 10 พบวาการเพาะเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึกของนํ้ า 9 เซนติเมตร  จะมี
ปริมาณคาโรทีนอยดสูงที่สุดเทากับ 9.86 พิโคกรัมตอเซลล อยางไรก็ตามที่ระดับความลึก 11
เซนตเิมตรจะมีอัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลลมากกวาที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร  ใน
ขณะท่ีมีปริมาณคาโรทีนอยดตอเซลลตํ่ ากวา ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากที่ระดับความลึก 11
เซนตเิมตร  มีความหนาแนนของเซลล (4.87 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร) มากกวาที่ระดับความลึก
9 เซนติเมตร (3.73 x 105 เซลลตอมิลลิลิตร) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P< 0.05) เมื่อสาหราย
มคีวามหนาแนนของเซลลมากจะทํ าใหเกิดการบดบังแสงกันเอง การเลี้ยงที่มีความหนาแนนของ
เซลลนอยจะสงผลใหเซลลสาหรายไดรับแสงมากขึ้น ทํ าใหเซลลสามารถสังเคราะหเบตาแคโรทีน
ขึน้มาเพือ่ปองกันเซลลจากการถูกทํ าลายดวยความเขมแสงที่มากเกินไป (Ben-Amotz et al.,
1989) ท ําใหมีอัตราสวนปริมาณคาโรทีนตอเซลลสูงกวาที่ระดับความลึก 11 เซนติเมตร  นอก
จากนียั้งเปนการยืนยันวาการเลี้ยงสาหรายที่ระดับความลึก 11 เซนติเมตรนี้ เหมาะสํ าหรับการ
เล้ียงเพื่อผลิตมวลเซลลมากที่สุด สอดคลองกับผลการทดลองในขอ 1.1

จากรายงาน โฆษิต (2540)  ศึกษาการเลี้ยงสาหราย D. salina ในบอกลางแจงเชนเดียว
กัน  พบวาสาหรายจะมีปริมาณคาโรทีนอยดสูงสุดเทากับ 50.17 พิโคกรัมตอเซลล    ซึ่งมีคามาก
กวาปริมาณคาโรทีนอยดทีไ่ดจากการศึกษาครั้งนี้ โดยใหปริมาณคาโรทีนอยดสูงสุดเพียง 16.64
พิโคกรมัตอเซลล (ดูในหัวขอ 2.1 และ 2.2) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาวะแวดลอมและปจจัย
ตางๆ ในการเลี้ยงแตกตางกัน  ดังนั้นถามีการศึกษาตอไปในอนาคต ควรจะมีการศึกษาปจจัย
อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหสาหรายมีการเจริญเติบโตและผลิตเบตาแคโรทีนไดมากขึ้น เชน การศึกษา
ถึงปริมาณของฟอสเฟตที่เหมาะสม ซึ่ง Borowitzka and Borowitzka (1988) ไดรายงานวา
ปรมิาณฟอสเฟตที่เหมาะสมตอการเจริญของ D. salina  อยูในชวง 0.02-0.025 กรัมตอลิตร แต
ปรมิาณฟอสเฟตท่ีมากกวา 5 กรัมตอลิตร จะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหราย

นอกจากนี้ ในการทดลองเลี้ยงสาหรายทั้งสองซํ้ า (ซํ้ าที่ 1 และ ซํ้ าที่ 2) โดยใชระดับความ
ลึกของนํ ้า และความเค็มในการเลี้ยงเทากัน พบวาการเจริญเติบโตของสาหรายมีลักษณะแตกตาง
กัน ดงัจะเหน็ไดจากภาพที่ 26 และ 27  ทั้งนี้อาจอธิบายไดจากการเลี้ยงสาหรายขนาดเล็ก
(microalgae) ในบอกลางแจง สภาวะแวดลอมตางๆ ไมสามารถควบคุมไดเหมือนการเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการ และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมเพียงเล็กนอยจะมีผลกระทบโดยตรงตอ
สาหราย  ปริมาณแสงที่สาหรายไดรับในชวงวันก็จะแตกตางกันออกไป เชน ในชวงเชาบอที่อยูทาง
ดานทศิตะวนัออกจะไดรับแสงกอนทํ าใหเกิดกระบวนการสังเคราะหแสงกอนบออ่ืนๆ  และท่ีตั้ง
ของบอทีใ่ชในการเพาะเลี้ยงก็มีผลตอปริมาณแสงเชนกัน ซึ่งบอที่อยูติดกับตนไมใหญจะไดรับแสง
นอยกวาเนือ่งจากมีรมเงามาบดบัง   การไดรับแสงในปริมาณที่แตกตางกันนี้สงผลใหสาหรายใน
แตละบอมีอัตราการสังเคราะหแสงไมเทากัน  โดยบอที่ไดรับแสงมากจะมีอัตราการสังเคราะหแสง
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มากทํ าใหคา pH และอุณหภูมิภายในบอเพ่ิมมากขึ้น  ถา pH เพ่ิมขึน้มากกวา 10  จะมีผลทํ าให
เซลลสาหรายปรับตัวอยูในสภาวะที่เปน cyst ดงันั้นจึงตองมีการควบคุม pH ใหอยูในชวงที่เหมาะ
สมโดยการใหกาซคารบอนไดออกไซด  ซึ่งกาซคารบอนไดออกไซดนี้จะทํ าปฏิกิริยากับนํ้ าและเกิด
ไฮโดรเจนไอออนขึ้น (H+) ทํ าให pH ของนํ้ าลดลงได (Borowitzka and Borowitzka, 1988)
โดยชวง pH ทีเ่หมาะสมตอการเจริญของ   D. salina  คอื 7-8 (Bhumibhamon et al., 1997)
ซึง่ตลอดระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงหนึ่งวันคา pH และอุณหภูมิภายในบอจะมีการเปลี่ยนแปลง
บอยมาก อาจทํ าใหสาหรายปรับตัวไมทันจึงทํ าใหอัตราการเจริญชาลงหรือตายได

นอกจากนี้การเลี้ยงสาหรายในชวงฤดูฝน จะเปนชวงที่คอนขางมีปญหามากเนื่องจาก
อากาศคอนขางแปรปรวน  ในวันที่ฝนตกทองฟาจะมืดครึ้มทํ าใหมีความเขมแสงนอยลง สงผลให
สาหรายมีอัตราการเจริญและการสะสมเบตาแคโรทีนไดนอยลง และในชวงที่ฝนตกถึงแมจะมีหลัง
คาพลาสตกิคลมุแตบางครั้งนํ้ าฝนบางสวนก็สามารถตกลงไปในบอได  ทํ าใหระดับนํ้ าในบอเพ่ิม
ขึน้และความเค็มลดลง  ปญหาที่ตามมาคือการปนเปอนของสิ่งมีชีวิตที่กินสาหรายเปนอาหาร
(ภาพที ่ 28)  ซึ่งถามีปริมาณมากๆ อาจมีผลทํ าใหสาหรายลดจํ านวนลงได จากรายงานของ   
Borowitzka et al. (1984) พบวาการเลี้ยง D. salina ทีร่ะดบัความเค็มตํ่ ากวา 20 เปอรเซ็นต
ของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) จะทํ าใหเกิดการปนเปอนของโปโตชัวโดยเฉพาะ
Febrea salina และ Artemia salina

ภาพที่ 28 การปนเปอนของสิ่งมีชีวิตที่กินสาหรายเปนอาหารเมื่อระดับความเค็มในการเลี้ยงลดลง
             (กํ าลังขยาย 40 เทา)
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3. การผลิตผลิตภัณฑเบตาแคโรทนีในรูปเซลลแหงโดยวิธีฟลูอิไดซเบด

เซลลสาหราย Dunaliella ทีเ่ก็บเกีย่วไดจากการเลี้ยงนํ ามาศึกษาเพื่อผลิตผลิตภัณฑเบตา
แคโรทนีในรูปเซลลแหงโดยวิธีฟลูอิไดซเบดตอไป

3.1  การศึกษาขนาดของอนุภาคที่มีผลตอการทํ าแหง

       เนือ่งจากพืน้ที่ผิวสัมผัสของอนุภาคของแข็งกับลมรอนเปนปจจัยสํ าคัญตอกระบวน
การทํ าแหงกลาวคือถามีพ้ืนที่ผิวสัมผัสมากก็จะทํ าใหสัมผัสกับลมรอนไดมากขึ้นกระบวนการทํ า
แหงก็จะเกดิเร็วขึ้น ดังนั้นจึงศึกษาถึงผลของขนาดของอนุภาคที่มีผลตอกระบวนการทํ าแหง และ
การสูญเสียเบตาแคโรทนี  ขนาดของอนุภาคขึ้นอยูกับเสนผาศูนยกลางของเข็มที่ใชในการตรึง
เซลล จึงทํ าการตรึงเซลลสาหรายโดยใชเขมที่มีเสนผาศูนยกลาง 0.5, 0.6, 0.7 และ 0.8
มลิลิเมตร  ซึ่งจะใหเม็ดสาหรายแอลจเินตที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 1.91, 2.20, 2.43
และ 2.48 ตามลํ าดับ

จากการศึกษาของ Leach และคณะ (1998) พบวาขนาดเม็ดแอลจิเนตที่เหมาะสม
สํ าหรับการท ําแหงมีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 2 มิลลิเมตร เมื่อพิจารณาจากขนาดของเม็ด
สาหรายแอลจเินตทีต่รึงได พบวาขนาดที่ใกลเคียงที่สุดคือ 1.91 แตเนื่องจากการตรึงเซลลโดยใช
เขม็ฉดียาเสนผาศูนยกลางเทากับ 0.5 มิลลิเมตร ทํ าไดยากเพราะขนาดเข็มมีขนาดเล็กมากทํ าให
มแีรงตานทานมากจึงไมเหมาะตอการนํ ามาใชในการตรึงเซลล ดังนั้นจึงพิจารณาเม็ดสาหรายแอล
จเินตทีม่ขีนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 2.20 มิลลิเมตร หลังจากนั้นจึงนํ าไปทํ าแหงดวยเครื่องทํ า
แหงแบบฟลูอิไดเซชัน่  เมือ่น ํามาทํ าแหงพบวา อนุภาคไมสามารถเคลื่อนไหวในคอลัมนได อาจ
เนือ่งมาจากอนภุาคมีขนาดเล็กเกินไปและเกาะตัวกันมาก ทํ าใหไมมีชองวางใหลมรอนผานเขาไป
ได แตเมือ่ผานไปประมาณ 10 นาที อนุภาคในคอลัมนจึงเร่ิมเคลื่อนไหวได จากการเก็บตัวอยาง
พบวาการทํ าแหงเกิดขึ้นอยางไมทั่วถึงเนื่องจากมีอนุภาคบางสวนแหงจนไหมแตบางสวนยังเปยก
อยู ซึง่สวนที่ไหมนาจะเปนสวนที่อยูดานลางสุดของคอลัมนทํ าใหสัมผัสกับลมรอนกอนสวนอื่น
และเมือ่อนภุาคท่ีอยูดานลางแหงจึงทํ าใหอนุภาคสวนที่เหลือสามารถลอยตัวได ดังนั้นอนุภาคที่
ขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 2.20 มิลลิเมตร นี้จึงไมเหมาะตอการนํ ามาทํ าแหง  เนื่องจาก
อนภุาคไมสามารถเคลื่อนตัวไดอยางอิสระในคอลัมนของฟลูอิไดซเบด ทํ าใหการทํ าแหงเกิดขึ้นไม
ทั่วถึง

เมื่อพิจารณาเม็ดสาหรายแอลจเินตทีข่นาดเสนผาศูนยกลาง 2.43 และ 2.48 พบวาขนาด
ทีไ่ดแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P>0.05) จงึเลือกใชอนุภาคที่ไดจากการตรึงโดยใช
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เขม็เสนผาศูนยกลาง 0.8 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 2.48 มิลลิเมตร เนื่องจาก
สะดวกในการน ํามาตรึงเซลล จากนั้นจึงนํ าไปทํ าแหง พบวาอนุภาคสามารถเคลื่อนตัวไดดีในหอ
ทดลองทีค่วามเร็วของลมรอนเทากับ 8 เมตรตอวินาที จึงเลือกใชอนุภาคนี้ในการทํ าแหงเพ่ือใช
ในการศึกษาขั้นตอไป

3.2  การศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใชในการทํ าแหง

     เนือ่งจากอณุหภูมิเปนปจจัยสํ าคัญในการทํ าแหง ซึ่งจะมีความสัมพันธกับความชื้น
และการสญูเสยีเบตาแคโรทีนในระหวางกระบวนการทํ าแหง โดยอุณหภูมิที่ใชในการศึกษานี้คือ
60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ความเร็วของลมรอนที่ใชเทากับ 8 เมตรตอวินาที ความเขมขน
ของแอลจเินตทีใ่ชในการตรึง 2.0 เปอรเซ็นต ขนาดเสนผาศูนยกลางของเม็ดสาหรายแอลจิเนตที่
ใชเทากับ 2.48 มิลลิเมตร ซึ่งไดจากการตรึงเซลลโดยใชเขมฉีดที่มีเสนผาศูนยกลางเทากับ 0.8
มิลลิเมตร  ผลการทดลองที่ไดแสดงดังภาพที่ 29

ภาพที่ 29 ความสมัพนัธระหวางความชื้นและอัตราการสูญเสียเบตาแคโรทีนในผลิตภัณฑเมื่อใช
             อุณหภูมิในการทํ าแหง 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส

จากภาพที ่ 29 เมื่อพิจารณาจากความชื้นสุดทายที่เปนที่ยอมรับของผลิตภัณฑที่ไดจาก
การท ําแหงอนุภาคแอลจิเนตโดยวิธีฟลูอิไดซเซช่ัน ซึ่งมีความชื้นสุดทายอยูในชวง 21.4 - 30.0
เปอรเซ็นต (Leach et al., 1998)  พบวาเมื่อใชอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส    อัตราการสูญเสีย
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เบตาแคโรทนีจะอยูในชวง 46-59 เปอรเซ็นต    เมือ่ใชอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส อัตราการสูญ
เสียเบตาแคโรทีนอยูในชวง 19 -22 เปอรเซ็นต   และเมื่อใชอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส อัตรา
การสูญเสียเบตาแคโรทีนอยูในชวง 26 -30  เปอรเซ็นต   ซึ่งจะเห็นไดวาการทํ าแหงโดยใช
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะทํ าใหสูญเสียเบตาแคโรทีนนอยที่สุด สวนการทํ าแหงที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส  แมจะทํ าใหมีการระเหยของนํ้ าอยางรวดเร็วและใชเวลาในการทํ าแหงนอยกวา
ทีอุ่ณหภมูอ่ืินๆ เมื่อเปรียบเทียบที่ความชื้นเทากัน (ภาพที่ 30) แตอุณหภูมิอาจสูงเกินไปจนมีผล
ตอเบตาแคโรทีนที่อยูภายในเม็ดสาหรายแอลจิเนตได สวนการทํ าแหงที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซยีส การระเหยของนํ้ าจะชาและใชเวลาในการทํ าแหงมากกวาที่อุณหภูมิอ่ืนๆ ซึ่งการใชเวลา
ในการท ําแหงนานกวาอาจมีผลทํ าใหเกิดการสูญเสียเบตาแคโรทีนมากขึ้น

ภาพที่ 30  ความสัมพันธระหวางความชื้นและเวลาในการทํ าแหงเมื่อใชอุณหภูมิ 60,
                      70 และ 80 องศาเซลเซียส

จากผลการทดลองอาจสรุปไดวาอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิที่เหมาะสมที่
สุดส ําหรับการทํ าแหงเพ่ือใชในการศึกษาตอไป เนื่องจากสูญเสียเบตาแคโรทีนระหวางการทํ าแหง
นอยที่สุด โดยสอดคลองกับรายงานของ Leach et al. (1998) ซึง่ผลิตภัณฑที่ไดจากการทํ าแหง
ดวยวธินีีจ้ะมีอัตราการสูญเสียเบตาแคโรทีนอยูในชวง 13-20 เปอรเซ็นต เมื่อใชอุณหภูมิในการ
ท ําแหงเทากับ 70 องศาเซลเซียส

เวลาในการทําแหง (นาที)
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3.3  การศึกษาผลของความเขมขนของแอลจิเนตที่ใชในการตรึงเซลลตอการทํ าแหง

       ความเขมขนของโซเดียมแอลจิเนตที่ใชในการตรึงเซลลจะมีผลตอโครงสรางสามมิติ
ของอนภุาคทีไ่ด กลาวคือถามีความเขมขนของแอลจิเนตมากอนุภาคที่ไดจะมีความพรุนนอยและ
แนนกระชับขึ้น  ดังนั้นจึงศึกษาถึงผลของความเขมขนของแอลจเินตตอการทํ าแหง โดยใชสาร
ละลายแอลจเินตที่ความเขมขนเทากับ 2.0,  2.5 และ 3.0 เปอรเซ็นต  และใชสภาวะในการทํ า
แหงจากผลการทดลองที่ไดจากขอ 3.1 และ 3.2  ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 31

ภาพที่ 31   ความสัมพันธของความชื้นและการสูญเสียเบตาแคโรทีนระหวางการทํ าแหงเมื่อ
                   ใชความเขมขนของแอลจิเนตในการตรึงเซลลเทากับ 2.0, 2.5 และ 3.0
                   เปอรเซ็นต

 จากภาพที ่ 31 เมื่อพิจารณาที่ความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑ พบวาเมื่อใชแอลจิเนต
ความเขมขน 2.0 เปอรเซ็นต ในการตรึงเซลล จะทํ าใหผลิตภัณฑมีความชื้นสุดทายเทากับ 17.62
เปอรเซ็นต และมีอัตราการสูญเสียเบตาแคโรทนี 22.49 เปอรเซ็นต ใชเวลาในการทํ าแหง
ประมาณ 37 นาที  ผลิตภัณฑที่ไดเมื่อใชแอลจเินตความเขมขน 2.5 เปอรเซ็นตในการตรึงเซลลมี
ความชื้นสุดทายเทากับ 17.88 เปอรเซ็นต และอัตราการสูญเสียเบตาแคโรทีนเทากับ 13.54
เปอรเซ็นต ใชเวลาในการทํ าแหงประมาณ 38 นาที และผลิตภัณฑที่ไดเมื่อใชแอลจิเนตความเขม
ขน 3.0 เปอรเซ็นต มีความชื้นสุดทายเทากับ 18.52 เปอรเซ็นต และอัตราการสูญเสียเบตาแคโร
ทีนเทากับ 17.11 เปอรเซ็นต ใชเวลาในการทํ าแหงประมาณ 45 นาที ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใช
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แอลจเินตทีค่วามเขมขน 2.5 เปอรเซ็นตในการตรึงเซลลจะทํ าใหสูญเสียเบตาแคโรทีนระหวาง
กระบวนนอยที่สุดรองลงมาคือที่ความเขมขนของแอลจิเนต 3.0 เปอรเซ็นต และ 2.0 เปอรเซ็นต
ตามลํ าดับ จากรายงานของ Wagner and Warthesen (1995) ซึง่ศกึษาถึงความคงตัวของคาโรทีน
ในแครอทระหวางการทํ าแหงดวยวิธีการพนฝอย  พบวาการเพิ่มปริมาณโพลิเมอรจะชวยลดอัตรา
การยอยสลายของแคโรทีนในระหวางกระบวนการทํ าแหงได และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองที่
ใชความเขมขนของแอลจเินต 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นต  พบวาเมื่อใชความเขมขน 2.5
เปอรเซน็ตในการตรึงเซลล การสูญเสียเบตาแคโรทีนระหวางการทํ าแหงจะนอยกวาเมื่อใชความ
เขมขนของ 2.0 เปอรเซ็นตในการตรึงเซลล แสดงใหเห็นวาการเพิ่มความเขมขนของแอลจิเนตที่
ใชในการตรึงเซลลมีผลชวยปองกันการถูกยอยสลายดวยความรอนของเบตาแคโรทีนในอนุภาค
แอลจเินตได แตเมื่อเพ่ิมความเขมขนของแอลจเินตเปน 3.0 เปอรเซ็นต ในการตรึงเซลล กลับมี
อัตราการสญูเสียเบตาแคโรทีนมากกวาเมื่อใชความเขมขนของแอลจิเนต 2.5  เปอรเซ็นต สาเหตุ
อาจเนื่องมาจากการเพิ่มความเขมขนของแอลจิเนตทํ าใหเม็ดแอลจิเนตมีขนาดใหญขึ้นซึ่งการตรึง
เซลลดวยแอลจิเนตความเขมขน 2.5  เปอรเซ็นต และ 3.0 เปอรเซ็นต จะทํ าใหมีขนาดเสนผา
ศนูยกลางของเม็ดสาหรายแอลจเินตเทากับ 2.84 และ 2.97 มิลลิเมตร ตามลํ าดับ และมีผลทํ า
ใหโครงสรางสามมิติของอนุภาคแนนกระชับขึ้น (Becker, 1994) การระเหยของนํ้ าออกจาก
อนภุาคจงึชาลง ทํ าใหใชเวลาในการทํ าแหงนานขึ้น (ภาพที่ 32)  สงผลใหเบตาแคโรทีนลดลง
เนื่องจากถูกออกซิไดซดวยความรอน

ภาพที่ 32  แสดงความสัมพันธระหวางความชื้นและเวลาในการทํ าแหงเมื่อใชความเขมขนของ
              แอลจิเนตในการตรึงเซลลเทากับ 2.0, 2.5 และ 3.0 เปอรเซ็นต

เวลาในการทําแหง (นาที)
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ดงันัน้จงึสรุปไดวาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทํ าแหง โดยการตรึงเซลลในแอลจิเนต
และนํ ามาทํ าแหงดวยวิธีฟลูอิไดซเบดคือ  การใชแอลจเินตความเขมขน 2.5 เปอรเซ็นต (โดยนํ้ า
หนักตอปริมาตร) ในการตรงึเซลล โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางเม็ดสาหรายแอลจิเนตเทากับ
2.84 มิลลิเมตร และทํ าแหงโดยใชอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ความเร็วของลมรอน 8 เมตรตอ
วนิาท ีและใชระยะเวลาในการทํ าแหงประมาณ 38 นาที ซึ่งทํ าใหสูญเสียเบตาแคโรทีนระหวางทํ า
แหงนอยที่สุดเทากับ 13.54 เปอรเซ็นต  นอยกวาการทํ าแหงสาหราย D. salina โดยใชวิธีการทํ า
แหงแบบพนฝอย (spray dry) ซึง่ทํ าใหสูญเสียเบตาแคโรทีนระหวางทํ าแหงสูงถึง 52-72
เปอรเซ็นต (Orset et al., 1999) ลักษณะของผลิตภัณฑที่ไดจากการทํ าแหงดวยวิธีฟลูอิไดซเบด
แสดงดังภาพที่ 33

               กอนทํ าแหง                     หลังทํ าแหง

ภาพที่ 33  ลักษณะของเม็ดแอลจิเนตที่ดักจับเซลลสาหราย D. salina  กอนและหลังนํ าไปทํ าแหง
              ดวยเครื่องทํ าแหงแบบฟลูอิไดซเซนช่ัน

3.4 ศึกษาการทํ าแหงแบบระเหิด (freeze dry)

      เนือ่งจากการทํ าแหงแบบระเหิด เปนการทํ าแหงโดยอาศัยหลักการสํ าคัญคือ ทํ าให
นํ้ าซึ่งอยูในสภาพของนํ้ าแข็งกลายเปนไอระเหยออกไปโดยการระเหิดภายใตความดันหรือใน
สภาพสูญญากาศ ที่อุณหภูมิตํ่ าๆ ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุดระหวางกระบวนการทํ าแหง
การทํ าแหงดวยวิธีการนี้ถือเปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งสํ าหรับการทํ าแหงผลิตภัณฑที่ไวตอความรอน 
(สมบัติ, 2529) ดังนั้นจึงทดลองการผลิตผลิตเซลลเบตาแคโรทีนแหงดวยวิธีการนี้ โดยนํ าเซลล
สาหรายมาแชแข็งแลวนํ าไปทํ าแหงดวยเครื่องทํ าแหงแบบระเหิด รอจนกระทั่งนํ้ าแข็งระเหิดไป
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หมดจงึเก็บผลิตภัณฑ จากผลการทดลองพบวา ตองใชเวลาในการทํ าแหงทั้งหมดประมาณ  15
ช่ัวโมง ความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑที่ไดเทากับ 9.42 เปอรเซ็นต และสูญเสียเบตาแคโรทีน
ระหวางการทํ าแหงประมาณ 17.27 เปอรเซ็นต ลักษณะของผลิตภัณฑที่ไดจะเปนผงสีสม แสดง
ดงัภาพที่ 34

ภาพที่ 34   ผลิตภัณฑเซลลสาหราย D. salina เมือ่ท ําแหงดวยวิธีการทํ าแหงแบบระเหิด

วธิกีารทํ าแหงแบบระเหิด (freeze dry) นี ้ ตองใชตนทุนในการผลิตสูงเนื่องจากใชระยะ
เวลาในการทํ าแหงนานถึง 15 ช่ัวโมง โดยตองเปดเครื่องใหทํ างานอยูตลอดเวลา และยากตอการ
น ําไปทํ าในระดับอตุสาหกรรม  ดังนั้นการทํ าแหงโดยวิธีการนี้จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสํ าหรับการ
ท ําผลติภณัฑเซลลเบตาแคโรทีนแหง  แตถาตองการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจะตองมีการศึกษา
ทางดานเศรษฐศาสตรกอน  เพ่ือพิจารณาดูวาคุมคาตอการลงทุนหรือไม

3.5   การศึกษาปริมาณสารอาหารที่มีอยูในผลิตภัณฑและการบรรจุแคปซูล

  นํ าผลิตภัณฑที่ไดจากการทํ าแหงดวยวิธีฟลูอิไดซเบดมาหาปริมาณสารอาหารและ
น ําไปบรรจุในแคปซูล ซึ่งใน 1 แคปซูล สามารถบรรจุเม็ดสาหรายแอลจเินตแหงไดประมาณ 0.2
กรัม   ปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ  แสดงดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงปรมิาณสารอาหารในผลิตภัณฑที่ไดจากการทํ าแหงดวยวิธีฟลูอิไดซเบด

ปริมาณตอ 100 กรัม (กรัม) ปริมาณตอแคปซูล (มิลลิกรัม)

เบตาแคโรทีน 3.77 7.54
โปรตีน 22.19 44.38
ไขมัน 8.7 17.4
เถา(เกลือแร) 23.24 46.48
โพลิแซคคาไรด(แอลจิเนต) 45.07 90.14
เกลือ 3.92 7.84

ปริมาณของเบตาแคโรทีนทีแ่นะนํ าใหรับประทานเปนอาหารเสริมคือ 15 มิลลิกรัมตอวัน
(Heinrich et al., 1998) ดงันัน้ถาน ําผลิตภัณฑที่ไดนี้ไปผลิตเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารจะตองรับ
ประทานวันละ 2 แคปซูล  ลักษณะของผลิตภัณฑแสดงดังรูปที่ 35  อยางไรก็ตามจากตารางที่ 11
จะเหน็ไดวาในผลิตภัณฑจะมีปริมาณเกลือถึง 7.84 มิลลิกรัมตอแคปซูล ทั้งนี้เนื่องจากเซลล
สาหราย Dunaliella  มเีกลือสะสมอยูในเซลลมากในชวงระหวางการเลี้ยงเพื่อผลิตเบตาแคโรทีน
ซึง่ยากตอการกํ าจัดออกในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังมีแอลจิเนตเปนองคประกอบ
หลัก ซึ่งแอลจเินตมีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถลางเกลือออกจากลํ าไสเล็กได ( Health Smart,
2003)ดงันัน้ผลติภณัฑนีจ้ึงไมมีผลตอผูบริโภคที่มีปญหาโรคไต และความดันโลหิตสูง นอกจากนี้
Health Smart (2003)  รายงานวาแอลจเินตสามารถลางพิษของโลหะหนักที่เกิดจากมลภาวะ
ตางๆ  ในลํ าไสได เชน ปรอท, แคดเมียม, ตะกั่ว และอลูมิเนียม เปนตน

ภาพที่ 35  ผลิตภัณฑเม็ดสาหรายแอลจเินตที่ไดจากการทํ าแหงแบบฟลอิูไดซเบด
              บรรจุแคปซูล
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3.6  การศึกษาความคงตัวของเบตาแคโรทนีในผลิตภัณฑหลังการเก็บรักษา

     เนือ่งจากแสง และออกซิเจนเปนปจจัยสํ าคัญในการออกซิไดซของเบตาแคโรทีน
(Goldman, 1983) ดงันัน้จงึเก็บรักษาผลิตภัณฑ ในขวดสีชาและการเปาดวยไนโตรเจนเพื่อแทน
ทีอ่อกซิเจนในอากาศ  ท ําการเก็บตัวอยางเพื่อนํ ามาวิเคราะหเบตาแคโรทีนทกุๆ 7 วัน เปนเวลา
3 เดือน  ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 36

ภาพที่ 36  ปริมาณของเบตาแคโรทีนระหวางการเก็บรักษา 3 เดือน

จากภาพที ่ 36  แสดงใหเห็นวาเมื่อผานไป 3 เดือน  ปริมาณเบตาแคโรทนีในผลิตภัณฑ
จะลดลงจากเริ่มตนประมาณ 13.66 เปอรเซ็นต

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน)
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สรุป

จากการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหราย D. salina 1197 ในบอ
กลางแจง พบวาระดับความลึกที่เหมาะสมสํ าหรับการเจริญของสาหรายมากที่สุด 11 เซนติเมตร
(ปรมิาตร 300 ลิตร) ซึ่งทํ าใหสาหรายมีอัตราการเจริญเติบโตจํ าเพาะสูงสุดเทากับ 0.36 ตอวัน
และมีระยะเวลาในการแบงตัวเปน 2 เทา (doubling time) เทากับ 1.93 วัน  แตเนื่องจากยังมี
ปรมิาณไนเตรทในอาหารมากเกินไปซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการผลิตเบตาแคโรทีน จึงศึกษาความ
เขมขนของอาหาร Borowitzka ทีต่องเติมลงในบอกลาสาหรายกลางแจงโดยใชความเขมขนของ
อาหาร เทากับ 50  75 และ 100 เปอรเซ็นต  พบวาอัตราการเจริญเติบโตของสาหรายทั้ง 3
ความเขมขนไมแตกตางกันตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 7 วัน  แตปริมาณไนเตรทจะแตกตางกันมาก
ซึง่การใชอาหารความเขมขน 50 เปอรเซ็นต จะทํ าใหเหลือปริมาณไนเตรทนอยที่สุด เทากับ 4.50
มลิลิกรัมตอลิตร และมีจํ านวนเซลลเทากับ 2.015 x 106 เซลลตอมิลลิลิตร ดังนั้นในการเลี้ยง
สาหรายในบอกลางแจงเพ่ือใหไดจํ านวนเซลลสูงและมีปริมาณไนเตรทเหลือนอยที่สุด   จึงควร
เล้ียงสาหรายโดยใหมีระดับความลึกของนํ้ าเทากับ 11 เซนติเมตร และใชอาหารสูตร Borowitzka
เพียง 50 เปอรเซ็นต เจือจางดวยนํ้ าเกลือความเค็ม 9 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ า
หนักตอปริมาตร)

ในขัน้ตอนการผลิตเบตาแคโรทนี ปจจัยที่มีผลทํ าให D. salina มกีารสังเคราะหเบตาแค-
โรทีนมากขึน้ คอื การเลี้ยงที่ความเค็มสูง ปริมาณแสงสูง และอยูในสภาวะที่ขาดแคลนไนโตรเจน
(Ben-Amotz and Avron, 1983) ปรมิาณแสงที่สาหรายไดรับนั้นจะขึ้นอยูกับระดับความลึกของ
นํ ้าทีใ่ชในการเพาะเลี้ยงและความหนาแนนของเซลลที่เหมาะสม หากเซลลมีความหนาแนนมาก
เกินไปจะท ําใหเกิดการบดบังกันเองทํ าใหเซลลรับแสงไดไมเต็มที่ การสังเคราะหเบตาแคโรทีนจึง
นอย  และจากผลการศึกษากอนหนานี้ของ Boontaveeyuwat (1999) พบวาการเลี้ยง D. salina
ทีค่วามเค็ม 18 เปอรเซ็นตของโซเดียมคลอไรด (โดยนํ้ าหนักตอปริมาตร) จะทํ าใหสาหรายผลิต
เบตาแคโรทีนตอเซลลสูงที่สุด  แตเนื่องจากการใชความเค็มสูงๆ เล้ียงสาหรายตั้งแตเร่ิมตนจะทํ า
ใหมปีรมิาณเซลลนอยเนื่องจากเปนสภาวะที่ไมเหมาะสมกับการเจริญ   และจากการศึกษาของ
Bhumibhamon et al., (1997)  ท ําใหทราบวาเซลล D. salina จะเริ่มสังเคราะหเบตาแคโรทีน
หลังจากเซลลเจริญเขาสูระยะ stationary phase หรือหลังจากวันที่ 3 หรือ 4 ของการเพาะเลี้ยง
จงึท ําการศึกษาผลของการเพิ่มความเขมขนเกลือหลังจากเซลลเจริญเขาสูระยะ stationary phase
ได 2 และ 4 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม จากผลการทดลองที่ไดพบวาการเพิ่มความเขมขน
ของเกลือในระยะ stationary phase ไมมีผลชวยสงเสริมการสังเคราะหเบตาแคโรทีนของสาหราย
และระดับความลึกที่ทํ าใหมีการสังเคราะหเบตาแคโรทีนไดมากที่สุดคือ 9 เซนติเมตร โดยทํ าใหมี
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ปริมาณคาโรทีนอยดเทากับ 16.64 พิโคกรัมตอเซลล, อัตราสวนคาโรทีนอยดตอคลอโรฟลล
9.05  และมีกํ าลังการผลิตคาโรทีนอยดสูงสุดเทากับ 231.88 ไมโครกรัมตอลิตรตอวัน

ในการทํ าแหงผลิตภัณฑดวยวิธีการฟลูอิไดซเซช่ัน มปีจจัยตางๆ ที่ตองศึกษาเชน ขนาด
ของอนภุาคทีน่ํ ามาทํ าแหง อุณหภูมิที่ใชในการทํ าแหง และความเขมขนของแอลจิเนตที่ใชในการ
ตรงึเซลล   สภาวะที่เหมาะสมสํ าหรับการทํ าแหงโดยวิธีฟลูอิไซดเบดคือ การใชแอลจิเนตความ
เขมขน 2.5 เปอรเซ็นต ในการตรงึเซลล      และมีขนาดเสนผาศูนยกลางของเม็ดสาหรายแอลจิ
เนต  2.84 มิลลิเมตร, อุณหภูมิในการทํ าแหง 70 องศาเซลเซียล   และใชระยะเวลาในการทํ า
แหงทั้งหมดประมาณ 38 นาที จะทํ าใหมีการสูญเสียเบตาแคโรทีนระหวางกระบวนการทํ าแหง
เพียง 13.54 เปอรเซ็นต สอดคลองกับการทดลองของ Leach et al. (1998) ซึ่งสูญเสียเบตา-
แคโรทีน จากผลิตภัณฑที่ตรึงดวยแคลเซียมแอลจิเนตเพียง 13-20 เปอรเซ็นต

เมื่อนํ าสาหรายแอลจเินตบรรจุแคปซูล  ใน 1 แคปซูล จะประกอบดวยเบตาแคโรทีน
โปรตีน ไขมัน เกลือแร แอลจิเนต และเกลือ เทากับ 7.54, 44.38, 17.40, 46.48, 90.14
และ 7.48 มิลลิกรัม ตามลํ าดับ  ภายหลงัจากเก็บรักษาไวเปนระยะเวลา 3 เดือน  พบวาปริมาณ
เบตาแคโรทีนลดลง 13.66 เปอรเซ็นต
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สูตรอาหารและวิธีวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
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1. สูตรอาหารBorowitzka's สํ าหรับเลี้ยงสาหราย Dunaliella sp.  (Borowitzka, 1988)

สูตรสํ าหรับการเตรียมอาหารปริมาตร 1 ลิตร

เตมินํ้ ากล่ันปริมาตร 980 มิลลิลิตร แลวเติม
NaCl ตามความเค็มที่ตองการ
MgCl2.6H2O 1.5 กรัม
MgSO4.7H2O 0.5 กรัม
KCl 0.2 กรัม
CaCl2.2H2O 0.2 กรัม
KNO3 1.0 กรัม
NaHCO3 0.043 กรัม
KH2PO4 0.035 กรัม
Fe-solution 10 มิลลิลิตร
Trace-element 10 มิลลิลิตร

สูตรสํ าหรับการเตรียม Fe-solution ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
Na2EDTA 189.0 มิลลิกรัม
FeCl3.6H2O 244.0 มิลลิกรัม

สูตรสํ าหรับการเตรียม Trace-element ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
H3BO3 61.0 มิลลิกรัม
(NH4)6Mo7O24.4H2O 38.0 มิลลิกรัม
CuSO4.5H2O  6.0 มิลลิกรัม
CoCl.6H2O  5.1 มิลลิกรัม
ZnCl2  4.1 มิลลิกรัม
MnCl2.4H2O  4.1 มิลลิกรัม
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2. การวิเคราะหหาปริมาณคลอโรฟลลและปริมาณคาโรทีนอยดทั้งหมด(Borowitzka, 1998)

(1) กรองตัวอยางสาหรายปริมาตร 10-20 มิลลิลิตร ดวยกระดาษกรอง cellulose
nitrate ขนาด0.45 ไมโครเมตร

(2) ทิง้กระดาษกรองใหแหงแลวตัดเปนชิ้นเล็กๆ ใสลงในหลอดทดลอง แลวเติมสาร
ละลาย      อะซโีตนแชเย็นความเขมขน 90 เปอรเซ็นต ปริมาตร 10 มิลลิลิตร

(3) บดกระดาษกรองสาหราย แลวนํ าไปปนที่ความเร็ว 3,000-5,000 รอบตอนาที
เปนเวลา 2-3 นาที  เพ่ือกํ าจัดกระดาษกรอง

(4) น ําสวนใสทีไ่ดไปวัดปริมาตรแลวนํ าไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 452,
664 และ 647 นาโนเมตร

(5) ค ํานวณหาปริมารคลอโรฟลล เอ และปริมาณคาโรทีนอยดทั้งหมด(ไมโครกรัมตอ
มลิลิลิตร) ตามสูตรตอไปนี้

    ปริมาณคลอโรฟลล เอ    =  11.93ABS664 - 1.93ABS647* ปรมิาตรสารละลายทั้งหมด
     ปรมิาตรตัวอยางสาหราย

    ปริมาณคาโรทีนอยดทั้งหมด  =  ABS452  x  3.86   x  ปรมิาตรสารละลายทั้งหมด
   ปรมิาตรตัวอยางสาหราย

3. การวเิคราะหปริมาณไนเตรท ตามโฆษิต (2540)

(1)  กรองตัวอยางนํ้ าดวยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร ถา pH ของนํ ้ามากกวา
      9 ใหปรับดวย 5% HCl ให pH อยูระหวาง 8-9
(2)  ดดูตวัอยางนํ้ าที่กรองแลว 90 ลบ.ซม. ใสลงใน flask ขนาด 125 ลบ.ซม. แลวเติม
      Conc.NH4Cl  2.0 ลบ.ซม. ผสมใหเขากัน
(3)  เทนํ ้าตัวอยางลงในคอลัมนที่บรรจุแคดเมียมเครือบดวยปรอทปลอยใหไหลในอัตรา
      5-8 มิลลิลิตร/นาที ใชกระบอกตวงขนาด 50 มิลลิลิตร รองนํ้ าตัวอยางที่ผาน
      คอลัมนออกมา ทิ้งนํ้ าตัวอยาง 25-30 มิลลิลิตร แรกที่ผานคอลัมน  และเก็บนํ้ าตัว
      อยางที่ผานคอลัมน 50 มิลลิลิตร ไปวิเคราะห
(4)  ใส sulfanilamide solution 1.0 มลิลิลิตร ลงในตัวอยางที่ผานคอลัมนมาไมเกิน 15
      นาที ผสมทิ้งไวอยางนอย 2 นาที แตไมเกิน 8 นาที
(5)  เติม 1-naphthyl-ethylenediamine solution 1.0 มลิลิลิตร ผสมทิ้งไวอยางนอย 10
      นาท ีไมเกิน 2 ช่ัวโมง  แลวนํ าไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 543 นาโน
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       เมตร แลวนํ ามาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน

*การวิเคราะหไนเตรทอาศัยหลักการที่ไนเตรทถูกรีดิวซไปเปนไนไตรทเมื่อผานนํ้ าตัว
อยางลงในรีดักช่ันคอลัมนที่บรรจุเม็ดแคดเมียมที่เคลือบดวยปรอท จากนั้นนํ าไปวิเคราะหตามวิธี
วเิคราะหไนไตรทตอไป  แตเนื่องจากปริมาณไนเตรทที่วิเคราะหไดจะมีไนไตรทบางสวนที่ปะปน
อยูในตวัอยางนํ้ ากอนการรีดิวซอยูแลว     ดังนั้นจึงตองวิเคราะหปริมาณไนไตรทในนํ้ าตัวอยาง
ควบคูกันไป แลวนํ าคาไนไตรทที่ไดหักออกจากปริมาณไนเตรทที่วิเคราะหก็จะไดคาของไนเตรทที่
แทจริงที่มีอยูในนํ้ าตัวอยาง

4. การวิเคราะหปริมาณเบตาคาโรทีน(Borowitzka,1991)

การสกัดตัวอยางเบตาแคโรทีนจากสาหรายโดยชั่งนํ าหนักของสาหรายและนํ ามาสกัดดวย
สารละลายอะซิโตน 90 เปอรเซ็นต ในที่มืดและทํ าไปปนเหวี่ยงที่ 2600 รอบตอวินาทีเปนเวลา
10 นาท ีเทสารละลายสวนใสออกและนํ าตะกอนมาสกัดตอจนหมดสี เก็บสารสกัดในขวดสีชาและ
แชไวที่ -20 องศาเซลเซียล จนกวาจะนํ ามาวิเคราะหดวย HPLC

การสกัดตัวอยางจากเบตาแคโรทีนจากเม็ดแอลจเินต กอนนํ ามาสกัดควรนํ าเม็ดแอลจิ
เนตมาแชในนํ้ ากล่ันเปนเวลา 10 นาที เพ่ือคืนความชุมชื้นใหกับเม็ดแอลจิเนต หลังจากนั้นให
สกัดดวยเอธานอลบริสุทธิ์ (abs. ethanol) ตามดวยการสกัดดวยอะซิโตนจนกระทั่งสีที่อยูในเม็ด
แอลจเินตออกมาจนหมด ถาใชอะซิโตนเพี่ยงอยางเดียวจะทํ าใหเกิดการดึงนํ้ าออกจากโครงสราง
ของเจลแอลจิเนตอยางรวดเร็วทํ าใหการสกัดในขั้นตอนตอไปยากขึ้นเนื่องจากอะซิโตนเปนสาร
ละลายที่มีขั่วแรงกวาเอธานอล นํ าสารสกัดที่ไดเก็บไวที่ -20 องศาเซลเซียลจนกวาจะนํ ามา
วิเคราะหดวย HPLC (Leach และคณะ1998)

สภาวะของ HPLC
Column: HP Hewlett Packard Hypersil ODS-C18  5 µm, 250 x 4 mm
Guard column: Lichrospher 100 RP 18 5 µm, 4 x 4 mm
Pump: Water 600 Controller Pump
Detector: Photodiode Array Detector (water 996) ที ่452 นาโนเมตร
Standard: beta-carotene จาก Sigma
Mobile phase: 79.9% Acetonitrile

10% Dichloromethane
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10% Methanol
0.1% Water

สภาวะที่ใช: เปนการแยกแบบ isocretic ที่ 1.5 ml/min เวลาท่ีใชในการฉีดตัวอยาง
15 นาที  ควบคุมอุณหภูมิ column ที ่30 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ  กรองตัวอยางและสารละลายดวย 0.45 PTFE

5. การวิเคราะหความชื้น (James, 1995)

(1)  น ําภาชนะอลูมิเนียมพรอมฝาปดมาอบแหงในตูอบไฟฟาอุณหภูมิที่ 105  องศาเซล
  เซยีส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง (ในระหวางอบแงมฝาเล็กนอย)

(2)  น ําภาชนะมาตั้งทิ้งไวในใหเย็นในเดซเิคเตอรที่อุณหภูมิหอง โดยใชคีมคีบ จากนั้น
      นํ าไปชั่งนํ้ าหนัก จดนํ้ าหนักที่ได
(3)  ท ําการทดลองซํ้ าจากขอ 1-2 จนผลตางของนํ้ าหนักภาชนะที่ช่ังไดสองครั้งติดกันไม
      มากกวา 1 มิลลิกรัม จดนํ้ าหนักครั้งสุดทายของภาชนะอลูมิเนียมไว (x)
(4)  ช่ังตวัอยางใหทราบนํ้ าหนักที่แนนอนใสลงในภาชนะอลูมิเนียมพรอมฝาปด (W)
(5)  จากนัน้ด ําเนินการทดลอง เหมือนขอ 1-2 นํ้ าหนักครั้งสุดทาย สมมติใหมีคาเทากับ
      y
(6)  วิธีการคํ านวณ

ปรมิาณความชื้นรอยละของนํ้ าหนัก  = 100[W-(y-x)]/W
W คอื นํ้ าหนักของตัวอยางที่ใชเปนกรัม
x  คอื นํ ้าหนักสุดทายของภาชนะอลูมิเนียมพรอมฝาปดเปนกรัม
y  คอื นํ้ าหนักสุดทายของภาชนะอลูมิเนียมพรอมฝาปด รวมกับนํ้ าหนัก
         ของตัวอยางหลังอบแลวเปนกรัม

6. การหาปริมาณเถา (แรธาตุ)

(1)  น ําจานกระเบื้องไปเผานานประมาณ 1 ช่ัวโมง จากนั้นนํ ามาใสเดซเิคเตอร ทิ้งไวให
      เย็นในอุณหภูมิหอง นํ าไปชั่ง
(2)  ท ําการเผาจานกระเบื้องซํ้ าอีกนาน 30 นาที จากนั้นนํ ามาใสเดซเิคเตอร ทิ้งใหเย็นใน
      อุณหภูมิหอง นํ าไปชั่ง
(3)  ท ําการทดลองซํ้ า ในขอ 2 จนกระทั่งนํ้ าหนัก 2 ครั้งตอเนื่อง ไมตางกันเกิน 1
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      มลิลิกรัม จดนํ้ าหนักที่นอยที่สุด ถือเปนนํ้ าหนักของจานกระเบื้องเคลือบ (X)
(4)  ช่ังตวัอยางประมาณ 5 กรัม ใสในจากกระเบื้องเคลือบที่เตรียมไวในขอ 3 จดนํ้ า
      หนกัที่แนนอนไว (W)
(5)  น ําไปเผาดวยไฟออนๆ จนหมดควัน
(6)  น ําไปใสเตาเผาไฟฟาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล นานประมาณ 2-3 ช่ัวโมง จน
      กระท้ังไดเถาสีขาวหรือสีเทา
(7)  ด ําเนนิการทดลอง ตามขอ2-3 จดนํ้ าหนักที่แนนอน(Y)
(8)  วธิีการคํ านวณ

ปริมาณรอยละของเถา = [100(Y - X)]/W
X   คือ นํ ้าหนักของจานกระเบื้องเคลือบเปนกรัม
Y   คอื นํ ้าหนักของจานกระเบื้องเคลือบ และตัวอยางหลังจาก

                     เผาจนไดนํ้ าหนักคงที่ เปนกรัม
W  คือ  นํ ้าหนักของตัวอยางเปนกรัม

7. การหาปริมาณโปรตีน (James,1995)

 (1) ช่ังตัวอยาง 1 กรัม (จดนํ ้าหนกัที่แนนอน) เทใสขวดยอยโปรตีน ขนาด 100  
            มิลลิลิตร

 (2) เติม K2SO4 3.5 กรัม กับ CuSO4 .5H2O 0.4 กรัม  และ HSO  เขมขน 10
            มลิลิลิตร ผสมใหเขากัน
     (3)  ใส boiling chip เพ่ือปองกันการกระเด็น จากนั้นนํ าไปยอย ในตูดูดควัน (hood) เผา
            ดวยไฟออนๆ โดยวางขวดใหเอียงๆ คอยหมุนขวดหรือเขยาเบาๆ เปนครั้งคราว จน
            สวนผสมหยุดกระเด็น และกลายเปนของเหลว จากนั้นเพิ่มไฟแรงขึ้นจนสารละลาย
            ใสมีสีเหลืองออนๆ หรือไมมีสี ใชเวลาประมาณ 20-30 นาที

 (4) ท ําใหสารละลายเย็น นํ าไปกลั่นดวยเครื่องกล่ัน โดยใสนํ้ ากล่ันจํ านวนเล็กนอยลงใน
            ขวดสารละลาย เขยาใหเขากัน แลวเทลงในขวดกลั่น ลางดวยนํ้ ากล่ัน 3-4 ครั้งทีละ
            นอย

 (5) ตอขวดกลั่นเขากับเครื่องกล่ันใหเรียบรอย ตรวจดูขอตอทุกจุดใหแนน
      (6) เตรียมกรดบอรคิ 4 เปอรเซ็นต 50 มิลลิลิตร และสารอินดเิคเตอร(เมธิลเรด-เมทธิ
            ลีนบูล เตรียมโดยใชเมธทลิเรด 0.2 เปอรเซ็นตในเอทธิลแอลกอฮอล 2 สวน ผสม
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       กับเมทธิลีนบลู 0.2 เปอรเซ็นตในเอทธลิแอลกอฮอล 1 สวน) 2-3 หยด ในขวดรูป
       ชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นนํ าไปวางในสวนของตัวรองรับของเครื่อง
 (7) เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 40 เปอรเซ็นต ลงในขวดยอยประมาณ
       10-15 มิลลิลิตร จากนั้นทํ าการกลั่นจนไดสารละลายประมาณ 50 มิลลิลิตร
 (8) น ําสารละลายที่ไดไปไตเตรทกับสารละลายมาตรฐาน กรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.02
       นอรมอล จนไดสีออกเทา หรือเมื่อเห็นสีมวงครั้งแรก
 (9)  ทํ า blank ในลกัษณะเดียวกัน จากขอ 1-8
 (10) วิธีคํ านวณ

%N =  [(A-B) x N x14 x100]/W

%N =  ปรมิาณไนโตรเจนคิดเปนรอยละ
A =  ปรมิาณของกรดไฮโดรคลอริคทีไ่ตเตรทไดจากตัวอยาง
B =  ปรมิาณของกรดไฮโดรคลอริคทีไ่ตเตรทไดจาก Blank
N =  ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอรคิ เปนนอมัลลิตี้
W =  นํ้ าหนักของตัวอยาง

ปรมิาณโปรตีนคิดเปนรอยละ  =   %N   x 6.25

8. การหาปริมาณไขมัน (James,1995)

(1)     น ําขวดกลมกลม อบแหงในตูอบไฟฟาอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียล เปนเวลา 2
    ช่ัวโมง

(2)    น ํามาท้ิงใหเย็นในเดซเิคเตอรที่อุณหภูมิหอง โดยใชคีมคีบ จากนั้นนํ าไปชั่งนํ้ าหนัก   
         จดนํ ้าหนักที่แนนอนไว
(3)     ท ําการทดลองซํ้ าจากขอ1-2 จนผลตางของนํ้ าหนักที่ช่ังไดสองครั้งติดกันไมตาง
         กันเกิน 1 มิลลิกรัม จดนํ้ าหนักที่แนนอนครั้งสุดทายของขวดกนกลมไว (x)
(4)     ช่ังตวัอยางประมาณ 5 กรัม ใสในกระดาษกรองเบอร 4 หอใหเรียบรอย จากนั้น

    นํ าไปใสในทิมเบลิ จดนํ้ าหนักที่แนนอน(W)
(5)     ใสทิมเบิลลงใน extraction tube  จากนั้นใสปโตรเลียมอีเธอร จํ านวน 150  
         มิลลิลิตร ลงในขวดกนกลม (ในกรณี blank ใช 175 มิลลิลิตร)
(6)     ตอขวดแกวกันกลมเขากับ extraction tube ซึง่ตอเขากับหลอดควบแนน อุดปลาย



96

         ของหลอดควบแนนเพื่อปองกันไมใหตัวทํ าละลายระเหยไป
(7)     ใหความรอนที่ขวดแกว โดยควบคุมอุณหภูมิใหมีการไหลยอนกลับ (siphon) ของ
         ตวัท ําละลายลงมา 5-6 ครั้งตอช่ัวโมง ทํ าการสกัดติดตอกันนาน 3 ช่ัวโมง
(8)     ปดเครื่อง นํ าทิมเบลิออกจากเครื่องสกัด อบเพื่อระเหยตัวทํ าละลายที่อุณหภูมิไม
          เกิน 100 องศาเซลเซียล บดตัวอยางในครกใหละเอียดแลวเทใสทิมเบิล ลางครก
          ดวยปโตรเลียมอเีธอรจํ านวนเล็กนอย แลวนํ าไปสกัดตออีก 2 ช่ัวโมง
(9)     น ําสวนที่สกัดไดในขวดแกวไประเหยเอาปโตรเลียมอเีธอรออกใหหมดในอางนํ้ า
          รอน
(10) ด ําเนนิการทดลองเชนเดียวกับขอ1-2 โดยใชเวลาอบนานครั้งละ 30 นาที จดนํ้ า

     หนักที่ได (y)
(11) วธิีคํ านวณ

ปริมาณรอยละของนํ้ ามัน  =  100 [W-(y-x)]/W

9. การหาปริมาณเกลือคลอไรด (AOAC, 1995)

(1)  สารเคมี
- สารละลายมาตราฐานซลิเวอรไนเตรท 0.1 N
- สารละลายมาตราฐานแอมโมเนียม ไทโอไซยาเนต 0.1N
- Ferric indicator (สารละลายอิ่มตัวของ FeNH4 (SO4)2.12H2O

(2)   วิธีการวิเคราะห
- ช่ังตวัอยาง 10 กรัม ลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร
- เตมิสารละลายมาตราฐานซลิเวอรไนเตรทจนมากเกินพอ จดปริมาตรเอาไว (x)

เพ่ือตกตะกอนเปนซิลเวอรคลอไรด สังเกตุเห็นตะกอนสีขาวขุน
- เติมกรดไนตรกิ 20 มลิลิลิตร จากนั้นนํ าไปใหความรอนบนเตาใหความรอน

ประมาณ 15 นาที ทิ้งใหเย็น
- เติมนํ้ า 50 มิลลิลิตรและอินดเิคเตอร 5 มิลลิลิตร และนํ าไปไตเตรทดวยสาร

ละลายมาตราฐานแอมโมเนียม ไทโอไซยาเนต จนกระทั่งไดสารละลายสีนํ้ าตาล
ถาวร จดปริมาตรที่ใชเอาไว (y)

- จากนัน้นํ าปริมาตรของละลายมาตราฐานแอมโมเนียม ไทโอไซยาเนตที่ใชหักลบ
ออกจากปริมาตรของสารละลายมาตราฐานซิลเวอรไนเตรทที่เติมลงไปจนมาก
เกินพอ และนํ ามาคํ านวณโดย ทกุ 1 มิลลิลิตรของ 0.1 N AgNO3   =
0.058% NaCl
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ภาคผนวก ข
การคํ านวณทางสถิติ
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ตารางผนวกที่ 1 ตารางวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของอัตราการเจริญจํ าเพาะเมื่อ
                     เตรียมกลาสาหรายในบอเพาะเล้ียงกลางแจงที่ระดับความลึก 11 เซนติเมตร
                     (ปริมาตรเทากับ 300 ลิตร) และ 18 เซนติเมตร (ปริมาตรเทากับ 500ลิตร)

Specific growth rate Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 7.935E-04 1 7.935E-04 79350.000 .000

Within Groups 4.000E-08 4 1.000E-08

Total 7.935E-04 5

ตารางผนวกที่ 2  ตารางวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของความหนาแนนเซลลเมื่อ
                      เพาะเลี้ยงในบอกลางแจงที่ระดับความลึก 9 เซนติเมตร   (ปริมาตร 300
                     ลิตร) และ 11 เซนติเมตร (ปริมาตร 300ลิตร)

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 1.513 1 1.513 581.885 .002

Within Groups 5.200E-03 2 2.600E-03

Total 1.518 3
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ตารางผนวกที่ 3 ตารางวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของขนาดเสนผานศูนยกลางของ
                     อนุภาคแอลจิเนตที่ไดจากการตรึงเซลลสาหรายเพื่อนํ าไปทํ าแหงดวยเครื่องทํ า
                     แหงแบบฟลอิูไดซเบด

 Diameter Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 3.750E-03 1 3.750E-03 6.000 .070

Within Groups 2.500E-03 4 6.250E-04

Total 6.250E-03 5
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