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สาหร่ายเซลล์เดียว (microalgae) เปรี ยบเสมือนโรงงาน
เซลล์ ที่ ผ ลิ ต พลั ง งานจากแสง โดยการเปลี่ ย นก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ ห้ เป็ นเชื อ้ เพลิงชี ว ภาพ และ และ
Bioactive compound ที่มีราคาสูงได้ สาหร่ ายเซลล์เดียว
สามารถเพิ่มจํานวนเป็ น 2 เท่าได้ ภายใน 24 ชม. แต่หาก
เป็ นการเลี ้ยงในระยะ exponential growth จะสามารถ
เพิ่มจํานวนเป็ น 2 เท่าได้ ภายใน 3.5 ชม. ปริ มาณนํา้ มัน
ในสาหร่ ายเซลล์ เดียวส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงระหว่าง 20 –
50% แต่อาจพบได้ สงู ถึงเกือบ 80% ของนํ ้าหนักแห้ งของ
ชีวมวล สาหร่ ายสามารถนําก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ น
กากของเสียที่เกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมมา
ตรึ งให้ อยู่ในรู ปไตรกลีเซอร์ ไรด์ ซึ่งไตรกลีเซอร์ ไรด์ นีค้ ื อ
สารตังต้
้ นของไบโอดีเซล สาหร่ ายได้ รับการยอมรับในเชิง
พาณิ ช ย์ เพราะส่ว นประกอบทางชี ว เคมี ข องสาหร่ า ยที่
ไม่ได้ มีเพียงแค่คุณค่าทางโภชนาการเท่านัน้ แต่ยังมีชีว
โมเลกุลที่ เป็ นเอกลักษณ์ ไม่ซํา้ กัน ปริ มาณโปรตี นที่ สูง
ของสาหร่ ายสายพันธุ์ต่างๆ เป็ นหนึ่งในเหตุผลหลักในเชิง
พาณิ ช ย์ ที่ จะทํ า ให้ ส าหร่ า ยกลายเป็ นแหล่ ง ที่ ม าของ
โปรตี น ที่ จําเป็ น นอกจากนี ร้ ู ปแบบของกรดอะมิ โนของ
สาหร่ า ยเกื อ บทุ ก ชนิ ด มี ค วามได้ เปรี ย บเมื่ อ เที ย บกั บ
โปรตีนอาหารชนิดอื่น ๆ

องค์ ประกอบที่มีคุณค่ าทางโภชนาการของสาหร่ าย
สาหร่ายได้ รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์เพราะส่วนประกอบทางชีวเคมีของสาหร่ายที่ไม่ได้ มีเพียงแค่คณ
ุ ค่าทางโภชนาการเท่านันแต่
้ ยงั มีชีวโมเลกุล ที่
เป็ นเอกลักษณ์ไม่ซํ ้ากัน ปริ มาณโปรตีนที่สงู ของสาหร่ายสายพันธุ์ตา่ งๆเป็ นหนึง่ ในเหตุผลหลักในเชิงพาณิชย์ ที่จะทําให้ สาหร่ายกลายเป็ นแหล่งที่มา
ของโปรตีนที่จําเป็ น ทําให้ มีการใช้ สาหร่ายอบแห้ งเป็ นอาหารมนุษย์หรื ออาหารสัตว์ ไขมันในสาหร่ายประกอบด้ วย กลีเซอรอลหรื อเบสซึง่ ถูก
esterified เป็ นกรดไขมันที่จะอิ่มตัวหรื อไม่อิ่มตัว (12-22 อะตอมของคาร์ บอน) กรดไขมันในสาหร่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ω3และω6 เป็ นกลุม่ กรด
ไขมันที่น่ามีคณ
ุ ค่า พืชชันสู
้ งและสัตว์ขาดเอนไซม์ที่จําเป็ นในการสังเคราะห์กรดไขมันไม่อิ่มตัว (polyunsaturated fatty acids, PUFAs) ที่ยาว
มากกว่า 18 คาร์ บอน ดังนันสาหร่
้
าย จึงเป็ นแหล่งสําคัญของอาหารเสริ มอันมีคณ
ุ ค่าซึง่ เราสามารถผลิตได้

การนําผลวิจัยไปใช้ ในเชิงอุตสาหกรรม
ในการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายในระดับ large scale นันปั
้ ญหา
ความไม่เพียงพอของแสง และการเกิด photoinhibition เป็ น
ปั จจัยสําคัญที่ ทําให้ ผลผลิตชี วมวลของสาหร่ ายตํ่ากว่าใน
การศึกษาภายในห้ องปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้ ทดลองศึกษาผล
ของความหนาแน่นของเซลล์ ความลึกของระบบเลี ้ยง และ
ความเข้ มของแสงที่ได้ รับ ต่อความสามารถในการส่องผ่าน
ของแสง เพื่ อ นํ า ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ไปประกอบการออกแบบ
bioreactor เพื่อให้ ได้ รูปแบบของ reactor และวิธีการ
ดํ า เนิ น การเพาะเลี ย้ งสาหร่ า ยในระดับบ่อ เปิ ดขนาดใหญ่
กลางแจ้ งที่มีศกั ยภาพในการผลิตชีวมวลสูงที่สดุ จากผลการ
ทดลอง พบว่า เมื่อความหนาแน่นของเซลล์เพิ่มขึ ้น ความเข้ ม
แสงที่สอ่ งผ่านได้ จะมีคา่ ลดลง และความเข้ มแสงส่องผ่านจะ
ลดลงมากขึ น้ เมื่ อ ระยะทางของแสงเพิ่ ม ขึ น้ ผลจากการ
ทดลองนี ้สามารถนําไปใช้ เป็ นความรู้เบื ้องต้ นในการออกแบบ
ระบบการเลี ้ยงสาหร่ายใน photobioreactor ต่อไปได้

