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บทคัดย่อ

การศึกษามุ่งหมายกําหนดหาปริมาณไฟโคไซยานิน อัลโลไฟโคไซยานิน และไฟโคอิรธิ ริน ในสาหร่ายสีเขียว
แกมนํ้ าเงินเพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ Z, N, CH1 และ CL1 สาหร่ายแห้ง 1 กรัมเพาะเลี้ยงด้วยสูตร
อาหาร Z มีปริมาณไฟโคไซยานินสูงสุด 100.14 มก. ส่วนสาหร่ายเพาะเลีย้ งด้วยสูตรอาหาร N มีปริมาณอัลโลไฟโคไซ
ยานินสูงสุดเท่ากับ 40.81 มก. อย่างมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารอื่น สําหรับไฟโคอิริธรินมีปริมาณ
ค่อนข้างตํ่า และทุกสูตรอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ

คําสําคัญ: สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน ไฟโคไซยานิน อัลโลไฟโคไซยานิน ไฟโคอิรธิ ริน
Abstract

The study was aimed to determine phycocyanin, allophycocyanin and phycoerythrin, cultivated in 4
different culture media, including Z, N, CH1 and CL1. One gram of dry alga cultivated in medium Z gave
significantly had highest phycocyanin of 100.14 mg. whereas the significantly highest allophycocyanin of 40.81
mg was obtained from medium N. Phycoerythrin was rather low with no significant difference in all the media.
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บทนํา

ส า ห ร่ า ย สี เ ขี ย ว แ ก ม นํ้ า เ งิ น (Spirulina
platensis) เป็ นจุลินทรีย์มีประโยชน์ ต่อสุขภาพใช้เป็ น
อาหารเสริมในคน [1,2] และสัตว์ [3] นํ้ าใช้เพาะเลี้ย ง
สาหร่ า ยสามารถใช้เ ป็ น ปุ๋ ยชีว ภาพ [4] นอกจากนั น้
ยังใช้ประโยชน์ด้านเครื่องสําอาง อาหารขบเคี้ยวอื่นๆ
เป็ นสาหร่ายอุดมด้วยโปรตีน ประกอบด้วย กรดอะมิโน
หลายชนิด วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ
กรดไขมันไม่อมิ่ ตัวพันธะคู่หลายอัน [5]
phycobilliprotein ประกอบด้วย ไฟโคไซยานิน
อัลโลไฟโคไซยานิน และไฟโคอิริธริน อันเป็ นโปรตีน
เรืองแสงและละลายนํ้ า [6] เป็ นสารสีหรือรงควัตถุตาม
ธรรมชาติ ไม่ เ ป็ น พิษ และไม่ ก่อ มะเร็ง [7] คุ ณ สมบัติ
ทางเภสัชวิทยา ได้แก่ ต้านอนุ มูลอิสระ [8] และอื่น ๆ
ปั จจัยสิง่ แวดล้อมมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย
สีเขียวแกมนํ้าเงิน ประกอบด้วย สารอาหาร ความเป็ น
กรดด่าง ความเค็ม อุณหภูมิ และปริมาณคาร์บอน [9]
สภาวะการเพาะเลี้ย งในห้อ งปฏิบ ัติก าร อาจมีผ ลต่ อ
ระยะการเจริญเติบโตของสาหร่าย อาจเป็ นเหตุเกิดการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสัดส่วนของรงควัตถุทงั ้
3 ชนิด [9]
การศึ ก ษาจุ ด มุ่ ง หมายเพาะเลี้ ย งสาหร่ า ย
สาหร่ า ยสีเ ขีย วแกมนํ้ า เงิน ด้ว ยสูต รอาหารดัด แปลง
4 ชนิด และศึกษาปริมาณรงควัตถุ 3 ชนิด ได้แก่ ไฟโค
ไซยานิ น อั ล โลไฟโคไซยานิ น และไฟโคอิ ริ ธ ริ น
ในสาหร่ายเพาะเลีย้ งด้วยสูตรอาหารแตกต่างกัน

วัสดุและวิ ธีการ

ได้รบั ความอนุ เคราะห์หวั เชื้อสาหร่ายสีเขียว
แกมนํ้ า เงิ น จากศู น ย์ วิ จ ัย และพั ฒ นาประมงนํ้ า จื ด
เชีย งใหม่ เตรีย ม สูต รอาหาร Zarrouk ปรับ ปรุ ง [10]
ปริมาตร 250 มล. ความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 10 ปรับ
ความเป็ นกรดด่างด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพาะเลีย้ ง
ณ อุณหภูมหิ อ้ ง เติมอากาศให้สาหร่ายหมุนเวียนขึ้นรับ
แสงไฟความสว่ า ง 3,000 ลัก ซ์ (lux) จนวัด ค่ า OD560
มากกว่า หรือเท่ากับ 1
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ใช้สูตรอาหาร Z, N, CH1 และ CL1 เพาะเลี้ยง
สาหร่ายสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน และปรับค่าความเป็ น
กรดด่างเท่ากับ 10 สูตรอาหารประกอบด้วยสารอาหาร
ดังนี้
สูตรอาหาร Z ประกอบด้วย NaHCO3 เท่ ากับ
16.8 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร, K2HPO4 เท่ า กั บ 0.5 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร,
NaNO3 เท่ากับ 2.5 กรัมต่อลิตร, K2SO4 เท่ากับ 1.0 กรัม
ต่ อ ลิต ร, NaCl เท่ า กับ 1.0 กรัม ต่ อ ลิต ร, MgSO4.7H2O
เท่ากับ 0.2 กรัมต่อลิตร, CaCl2 เท่ากับ 0.04 กรัมต่อลิตร,
FeSO4.2H2O เท่ ากับ 0.01 กรัมต่ อลิตร, EDTA เท่ ากับ
0.1 กรัมต่อลิตร, A5 solution เท่ากับ 1.0 มิลลิลติ ร
สูตรอาหาร N ประกอบด้วย NaHCO3 เท่ ากับ
8.5 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร, K2HPO4 เท่ า กั บ 0.5 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร,
NaNO3 เท่ากับ 1.5 กรัมต่อลิตร
สูตรอาหาร CH1 ประกอบด้วย NaHCO3 เท่ากับ
8.5 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร, K2HPO4 เท่ า กั บ 0.5 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร,
NaNO3 เท่ากับ 1.5 กรัมต่อลิตร, NPK16 – H เท่ากับ 0.6
กรัมต่อลิตร
สูตรอาหาร CL1 ประกอบด้วย NaHCO3 เท่ากับ
8.5 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร, K2HPO4 เท่ า กั บ 0.5 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร,
NaNO3 เท่ากับ 1.5 กรัมต่อลิตร, NPK16 – L เท่ากับ 0.6
กรัมต่อลิตร
เติมหัวเชือ้ สาหร่าย 6 ลิตร ในอาหารเพาะเลีย้ ง
แต่ละชนิด ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 10 % (v/v) เพาะเลีย้ งใน
อุณหภูมิ และแสงสว่างเดียวกับการเตรียมหัวเชือ้ สาหร่าย
ให้ แ สงต่ อ เนื่ อ ง 24 ชัว่ โมง นาน 18 วัน จึง เก็บ เกี่ยว
ผลผลิตชีวมวล
เก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวล กรองด้วยผ้ากรอง
ขนาดตาข่าย 60 ไมโครเมตร ล้างนํ้าสะอาดและนําชีวมวล
สาหร่ า ยกรองได้อ บ ณ อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซียส
วิเคราะห์ปริมาณไฟโคไซยานิน อัลโลไฟโคไซยานิน และ
ไฟโคอิรธิ ริน ตามวิธกี ารของ Siegelman [11] ใส่ตวั อย่าง
0.01 กรั ม ในหลอดเซนทริ ฟิ วส์ ข นาด 15 มล. เติ ม
โพแทสเซียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ความเป็ นกรดด่างเท่ากับ
7) จํานวน 10 มล. แช่แข็ง ณ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
นาน 2 ชัวโมง
่ ละลาย ณ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน
1 ชัวโมง
่ ทําซํ้า 3 รอบ จากนัน้ ปั น่ เหวี่ยง 3,000 รอบต่อ
นาที นาน 10 นาที นําสารละลายส่วนบนวัดค่าการดูดกลืน
แสงทีค่ วามยาวคลื่น 562, 615 และ 652 นาโนเมตร [12]
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แสดงข้อมูลเป็ นค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี one-way ANOVA) ใช้ Duncan’s
multiple range Test (DMRT) ค่ า p<0.05 แสดงความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ

ผลการศึกษา

นํ้าหนักแห้งของสาหร่ายสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้า
เงิน เลีย้ งด้วยสูตรอาหาร Z, N, CH1 และ CL1 แตกต่าง
กั น ทางสถิ ติ (p<0.05) เท่ า กั บ 0.70 ± 0.08a, 0.95 ±
0.06b, 1.81 ± 0.14c แ ล ะ 1.73 ± 0.03c ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
ตามลําดับ
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สาหร่ายแห้ง 1 กรัม มีปริมาณไฟโคไซยานิน
ในสาหร่ายเพาะเลีย้ งด้วยสูตรอาหาร Z สูงสุด 100.14 มก.
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ
สูตรอาหารอื่น (70.80 ถึง 94.09 มก.) ส่วนอัลโลไฟโค
ไซยานิ น ในสาหร่ า ยเพาะเลี้ ย งดัว ยสู ต รอาหาร N
มีปริมาณสูงสุดเท่ากับ 40.81 มิลลิกรัม แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารอื่น
(33.72 ถึง 34.17 มก.) สําหรับไฟโคอิรธิ รินมีปริมาณไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในสาหร่ายเพาะเลีย้ งทุก
สูตรอาหาร ตาราง 1

ตาราง 1 ปริมาณไฟโคไซยานิน อัลโลไฟโคไซยานิน และไฟโคอิรธิ รินในสาหร่ายเพาะเลีย้ งด้วยสูตรอาหารแตกต่างกัน
สูตรอาหาร

มิ ลลิ กรัม ต่อ นํ้าหนักแห้ง 1 กรัม
ไฟโคไซยานิ น
อัลโลไฟโคไซยานิ น
ไฟโคอิ ริธริ น
d
a
Z
100.14 ± 0.24
34.17 ± 0.49
1.52 ± 0.26a
N
70.80 ± 0.42a
40.81 ± 0.05b
1.15 ± 0.38a
CH1
94.09 ± 0.31c
33.72 ± 0.48a
1.00 ± 0.28a
CL1
91.81 ± 0.30b
34.04 ± 0.30a
1.02 ± 0.16a
หมายเหตุ: ตัวอักษร a b c และ d แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) ของไฟโคไซยานิน อัลโลไฟโคไซยานิน และไฟโคอิรธิ ริน

วิ จารณ์

สู ต รอาหาร Z ให้ ป ริ ม าณไฟโคไซ
ยานินสูงสุด ส่วนสูตรอาหาร N มีปริมาณอัลโลไฟโคไซ
ยานินสูงสุด อย่ า งไรก็ต าม พบมีป ริม าณไฟโคอิริธริน
ค่อนข้างตํ่ามาก และไม่แตกต่างกันในชีวมวลสาหร่ายสี
เขียวแกมนํ้ าเงินเพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหารทัง้ 4 ชนิ ด
อนุ ม านได้ ว่ า องค์ ป ระกอบสารเคมี เ ติ ม ลงในอาหาร
เพาะเลี้ยงมีผลต่อไฟโคไซยานินและอัลโลไฟโคไซยานิน
มีปริมาณแตกต่างกัน ขณะทีอ่ งค์ประกอบสารเคมีเติมลง
ไปในอาหารเพาะเลี้ยง ไม่มีผลต่ อปริมาณไฟโคอิริธริน
อนึ่ ง สาหร่ ายสีแดงและสาหร่ ายสีเขียวแกมนํ้ าเงินบาง
ชนิดในสกุล Anabaena มักมีปริมาณไฟโคอิรธิ รินสูง [13]
นอกจากนี้ การศึกษาพบปริมาณไฟโคไซยานิน
อัลโลไฟโคไซยานิน และไฟโคอิรธิ ริน ปริมาณใกล้เคียงกับ
การศึกษาหนึ่งของประเทศสเปน มีปริมาณของไฟโคไซ
ยานินระหว่าง 22 ถึง 167 มก. ต่ อกรัมนํ้ าหนักแห้งของ
สาหร่ ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน [14] ส่ วนปริมาณไฟโคไซ
ยานินอาจลดลง หากเพาะเลีย้ งด้วยสารอาหารทีม่ ปี ริมาณ
ไนโตรเจนไม่ เ พียงพอต่ อ การเจริญ เติบโต เนื่ อ งจาก

สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงินสามารถดึงไนโตรเจนอันเป็ น
โครงสร้างส่ วนประกอบของไฟโคไซยานิ นใช้เพื่อการ
เจริญเติบโตทดแทน [15] สอดคล้องกับผลการศึกษาพบ
ปริมาณไฟโคไซยานินมากสุดในสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ า
เงิ น เพาะเลี้ ย งด้ ว ยสู ต รอาหาร Z อัน มี อ งค์ ป ระกอบ
ไนโตรเจนมากสุด เมื่อเทียบกับทุกสูตรอาหารเพาะเลีย้ ง
ดั ง นั ้น การเพิ่ ม ปริ ม าณไฟโคไซยานิ น ใน
สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน สามารถกระทําได้ด้วยการ
เพิม่ ปริมาณไนโตรเจนในอาหารเพาะเลีย้ ง อย่างไรก็ตาม
ควรพิ จ ารณาปั จจั ย อื่ น นอกเหนื อ จากสารอาหาร
ประกอบด้วย ความเป็ นกรดด่าง ความเค็ม อุณหภูมิ และ
ปริม าณคาร์ บ อน เพราะปั จ จัย ดัง กล่ า วอาจชนิ ด และ
ปริมาณของรงควัตถุในสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
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Naresuan Phayao Journal
(สกอ.) และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ นโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สว
ทน.) ผูใ้ ห้การสนับสนุ นทางการเงินและความสะดวกใน
การศึกษา
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