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บทคัดยอ 

การทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการเจริญ คุณคาทางโภชนาการ สารสี ตนทุนการผลิต และคุณภาพน้ํา ในการ

เพาะเลี้ยง Spirulina (Arthrospira) platensis สายพันธุตางๆ ของประเทศไทย ทําการเพาะเลี้ยงในบอ raceway ponds วาง

แผนการทดลองแบบ CRD แบงเปน 3 ชุดการทดลองๆ 3 ซ้ํา ดังนี้ 1) สายพันธุ T1Aspi.CMU1 2) สายพันธุ T2Aspi.MJU1 และ  

3) สายพันธุ T3Aspi.MJU2 เก็บขอมูลทุกๆ 3 วัน ระยะเวลา 15 วัน พบวาสายพันธุ T1 Aspi.CMU1 มีอัตราการเจริญจําเพาะ และแคโร

ท-ีนอยด สูงกวาสายพันธุอ่ืน ปริมาณโปรตีนโดยน้ําหนักแหงสูงในสายพันธุ T3Aspi.MJU2 มีคา 46.91±0.81 เปอรเซ็นต และสายพันธุ 

T2Aspi.MJU1 มีผลผลิตโดยนํ้าหนักแหง 0.35±0.05 กรัม/ลิตร และตนทุนการผลิต 309.69±38.36 บาท/กิโลกรัม คุณภาพน้ําทั้ง 3 ชดุ

การทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ  สรุปไดวา สายพันธุ T2 Aspi. MJU1 มีความเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเน่ืองจาก มีปริมาณ

ผลผลิตโดยน้ําหนักแหง และตนทุนการผลิตดีกวาสายพันธุอ่ืน 

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to compare growth, nutrition value, pigments, production cost and water 

quality of Spirulina (Arthrospira) platensis cultured from various Thai strains. The CRD were applied; the 

experiment was set up in raceway ponds. There were three treatments, with 3 replication each: T1Aspi.CMU1, 

T2Aspi.MJU1 and T3Aspi.MJU2. The data was collected every 3 days over a 15-day culture period. The results 

showed that: specific growth rate of T1Aspi.CMU1 and carotenoid which was higher than other treatments. The 

dry weight protein was highest in strain T3 Aspi.MJU2, 46.91±0.81% while T2 Aspi.MJU1 had greater dry weight 

product, 0.35±0.05 g/l and product cost (309.69±38.36 baht/Kg). The water quality of A. platensis cultured in all 

experiments was not significant difference. It can be concluded that: T2 Aspi.MJU1 strain is suitable for culture 

due to the most dry weight and the lowest cost of production. 
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คําสําคัญ: สายพันธุอารโธรสไปรา  การเจรญิเติบโต  คุณคาทางโภชนาการ  ตนทุนการผลิต 
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บทนํา 

สาหราย Arthrospira (Spirulina) platensis อยูใน 

ดิวิชัน Cyanophyta หรือไซยาโนแทคทีเรีย มีโปรตีน วิตามิน  

แรธาตุ และอารโธรสไปรา สามารถตานมะเร็ง และตานจุลชีพ 

เพราะมีสารไฟโคไซยานิน (phycocyanin) ไฟโคเออริธริน 

(phycoerythrin) อัลโลไฟโคไซยานิน (allophycocyanin) และ

สารสีที่มีคุณคาอื่นๆ (Abdulmumin, 2013) อารโธรสไปราพบ

ในแหลงนํ้า ที่มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) อยูระหวาง 8.5-11.0 

(Habib et al., 2008) 

ปจจุ บันการ เพาะ เลี้ ย งสาหร า ยอาร โ ธรส ไปร า 

Arthrospira (Spirulina) platensis มักมีปญหาในการเก็บเก่ียว

ผลผลิต ไดผลผลิตลดลง เซลลของสาหรายมีขนาดเล็กลง ซึ่งอาจ

เ กิ ดจากสภาพแวดล อม  หรื อส าย พันธุ ที่ เ หม าะส มกั บ

สภาพแวดลอมนั้นหรือไม จึงไดมีการวจิัยเพื่อตอบปญหาดังกลาว 

ซึ่งปจจัยในการดํารงชีวิตของสาหราย และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ข้ึนอยู

กับสภาพแวดลอม ประกอบดวยปจจัยทาง กายภาพ เคมี 

สารอาหาร และแรธาตุตางๆ ซึ่งเปนปจจัย จํากัด (limiting 

factor) มีผลกระทบตอการเจริญ และการแพรกระจายของ

สิ่งมีชีวิต (ธีระ, 2535)  มีการสํารวจปริมาณของ แพลงกตอนพืช 

ในบอเลี้ยงปลาบึกที่มีการสรางอาหารธรรมชาติ โดยใสปุยมูลไก

แหงในอัตรา 20 กิโลกรัม /ไร /สัปดาห ระยะเวลา 4 เดือน พบ 

แพลงกตอนพืช  ทั้งหมด 6 ดิวิชัน โดยเรียงจากมากไปหานอย 

ไดแก Cyanophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Eugleno-

phyta, Pyrrophyta และ Cryptophyta (ขจรเกียรติ์ และคณะ, 

2555) มีการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนในบอปลา

จํานวน 36 บอ ในพ้ืนที่เมือง Nedumangad และเมือง 

Panchayat จังหวัด Kerala ประเทศอินเดีย พบแพลงกตอนพืช 

ดิวิช่ัน Cyanophyta, Chlorophyta และ Bacillariophyta 

และชนิดของแพลงกตอนพืชที่พบมากในสกุล Arthrospira sp., 

Scenedesmus sp. (Asha et al., 2015) 

อารโธรสไปราเปนสาหรายขนาดเล็กสามารถพบไดใน

แหลงน้ํา โดยเฉพาะในบอเลี้ยงปลาที่มีสารอาหารคอนขางสูง 

และมีการเจริญท่ีรวดเร็ว ใชระยะเวลาในการเจริญสูงสุด ที่สั้น

กวาพืชช้ันสูงมาก สามารถเพ่ิมปริมาณเปนสองเทาภายในเวลา

เพียง 24 ช่ัวโมง (Chisti, 2007) จากการศึกษาชนิดของแพลงก

ตอนพืช และคุณภาพน้ําบางประการ ในบอดินที่มีการเลี้ยงปลา

ดุก ณ สมหมายฟารม ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม  ระหวางเดือน มีนาคม 2551 ถึง เดือน กรกฏาคม 

2551 พบชนิดแพลงกตอนพืช จากมากไปหานอยดังนี้คือ 

Arthrospira sp., Scenedesmus sp., Nostoc sp., 

Merismopedia sp., Phacus sp. ตามลําดับ และมีคาอุณหภูมิ

อากาศ 29-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ํา 27-29 องศาเซลเซียส 

ความเปนกรด-ดาง 8.5-8.7 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า 2-3 

มิลลิกรัม/ลิตร ความเปนดาง 200-220 มิลลิกรัม/ลิตร 

แอมโมเนียไนโตรเจน 0.07-0.10 มิลลิกรัม/ลิตร (จงกล, 2552) 

อารโธรสไปรา นอกจากจะพบในแหลงนํ้าตามธรรมชาติแลว ยัง

สามารถพบไดในน้ําท่ีคอนขางเสีย หรือแมแตในระบบบําบัดน้ํา

เสีย (ยุวด,ี 2540) 

การเพาะเลี้ยง และการใชประโยชนของสาหรายจาก

แหลงตางๆ มีความเหมาะสม เนื่องจากสาหรายมีอยูมากใน

ธรรมชาติ การสังเคราะหแสงท่ีเกิดขึ้นบนโลกนั้นเกิดจากสาหราย

ถึง 90 เปอรเซ็นต นอกจากน้ีการเก็บสาหรายจากธรรมชาติมา

เปนอาหารหรือนํามาสกัดผลผลิตตางๆ มากกวา 3 ลานตันตอป  

(Schiewer and Volesky, 2000) สาหรายอารโธรสไปราเจริญ

ไดดีที่อุณหภูมิ 32–37 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางท่ี

เหมาะสม 9.5–10 ถาแหลงน้ําท่ีมีความเค็ม และสภาพคอนขาง

เปนดางจะเจริญไดด ี(จงกล และขจรเกียรติ์, 2548) คาไนโตรเจน

ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของอารโธรสไปรามีคาอยูระหวาง 

1.3–6.5  มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณออรโธฟอสเฟตที่เหมาะสม

มีคาระหวาง 0.1–2 มิลลิกรัม/ลิตร (ศิริเพ็ญ, 2537) การ

เพาะเลี้ยงอารโธรสไปรามีขั้นตอนการเพาะเลี้ยง และการเก็บ

ผลผลิตคอนขางงาย ไดมีการสงเสริมการเพาะเลี้ยงแกเกษตรกร 

เพ่ือเปนอาหารสัตวใชสารอาหาร Zarrouk’s medium ปรับปรุง 

(modified Zm) มีสารอาหาร ดังนี้ NaHCO3 6 กรัม/ลิตร 

NaNO3 0.5 กรัม/ลิตร NaCl 1 กรัม/ลิตร MgSO4 1 กรัม/ลิตร 

และ N:P:K (16:16:16) 0.6 กรัม/ลิตร (จงกล และขจรเกรียติ, 

2548) สาหรายที่มีถ่ินกําเนิดตางกัน นํา ไปเพาะเลี้ยง หรือนําไป

แพรพันธุเจริญในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จะสามารถปกคลุม
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สิ่งมีชีวิตอ่ืน และเจริญไดดี สามารถนําสาหรายดังกลาวไปใช

ประโยชนได (คณะทํางานชนิดพันธุตางถ่ิน, 2550) ซึ่งสาหราย

อารโธรสไปรามีการเพาะเลี้ยงในบอระบบเปด (open pond) 

และบอแบบน้ําไหลเวียน (raceway pond) (Milledge, 2010) 

ดังนั้นจากผลงานวิจัย ดังกลาวขางตน คณะผูวิจัย จึงนําสาหราย

อารโธรสไปราสายพันธุตางๆ ของประเทศไทย เชน จากบอเลี้ยง

ปลานิลของเกษตร อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สายพันธุ 

Aspi.MJU1 แ ล ะ อ า ร โ ธ ร ส ไ ป ร า จ า ก บ อ เ ลี้ ย ง ป ล า ดุ ก 

เชิงพาณิชย ณ สมหมายฟารม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

สายพันธุ Aspi.MJU2 เปรียบเทียบกับสายพันธุ Aspi.CMU1 เปน

สายพันธุ ท่ีนํามาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสายพันธุที่เพาะเลี้ยงอยูเดิม นําไป

เพาะเลี้ยงในบอแบบน้ําไหลเวียน (raceway pond) ที่

สภาพแวดลอมและสูตรอาหารเดียวกันโดยใชสูตรอาหาร 

modified Zm (จงกล และขจรเกรียติ, 2548) เพื่อเปรียบเทียบ

การเจริญ คุณคาทางโภชนาการ แคโรทีนอยด และตนทุนการ

ผลิต ของอารโธรสไปราสายพันธุตางๆ ของประเทศไทย เพ่ือ

แกปญหาผลผลิตลดลง เซลลของสาหรายมีขนาดเล็กลง และ

สงเสริมการเพาะเลี้ยงอารโธรสไปราสายพันธุใหมเปนประโยชน

ตอการผลิตอาหารสัตวนํ้า และเพ่ิมผลผลิตเชิงพาณิชนตอไป 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

1. นําสายพันธุอารโธรสไปรา จากบอปลานิลจํานง

ฟารม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (Aspi.MJU1) และบอปลาดุก 

สมหมายฟารม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม (Aspi.MJU2) 

มาคัดแยกเช้ือดวยกลองจุลทรรศน เลือกตัวอยางอารโธรสไปรา 

โดยไมมีสาหรายชนิดอื่นปนนํามาเพาะเลี้ยงในอาหารวุนสูตร 

Zarrouk’s medium ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสาหรายและ

แพลงกตอน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

 2. เตรียมอาหารแข็งโดยใชอาหารสูตร Zarrouk’s 

medium จากนั้นนําตัวอยางอารโธรสไปรามาเพาะเลี้ยงบน

อาหารแข็ง โดยทําในตูปลอดเชื้อแลวนําไปเพาะเลี้ยงใน

หองปฏิบัติการจนกระทั่ง เห็นกลุมเซลลยายเชื้อจากอาหารแข็ง

ในชุดท่ี 1 ไปชุดท่ี 2 โดยเลือกเอากลุมเซลลที่อยูเดี่ยวๆ ทําเชนนี้

เรื่อยไปจนกระทั่ งไดอาร โธรสไปราเพียงชนิดเดียว นําไป

เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว โดยยายเชื้อจากอาหารแข็งในจานแกว

ลงสูอาหารเหลวใชสูตรอาหาร Zarrouk’s medium ในหลอด

ทดลองปริมาตรอาหารเหลว 10 มิลลิลิตร (รูปที่ 1) 

 

รูปที่ 1 การแยกเชื้อบรสิุทธิ ์(ลัดดา, 2542) 
 

 3. เตรียมอาหารสูตร Zarrouk’s medium ปริมาตร

อาหารเหลว 90 มิลลิลิตร และเติมเชื้ออารโธรสไปราแตละสาย

พันธุ ในขอ 2 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงในขวดรูปชมพู 

(Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร ใหอากาศตอเนื่อง

ตลอดเวลาที่อุณหภูมิหองมีการติดหลอดไฟฟลูออเรซเซนต ที่เปด

อยูตลอดเวลา เพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 10-15 วัน เพื่อเปนเช้ือ

สาหรายตั้งตนตอไป 

 4. นําเช้ืออารโธรสไปราใน ขอ 3. ไปขยายเพาะเลี้ยง

สูตรอาหาร modified Zm (จงกล และขจรเกรียติ, 2548) ใน

ภาชนะท่ีใหญขึ้นไปเรื่อยๆ ใชขวดน้ําขนาด 500 ชีชี. และขยาย

ตอในขวดน้ําเกลือขนาด 1 ลิตร ขยายตอในโหลแกวขนาด 10 

ลิตร แตละขั้นตอนใหอากาศตอเนื่องตลอดเวลาท่ีอุณหภูมิหอง มี

การติดหลอดไฟฟลูออเรซเซนต ที่เปดอยูตลอดเวลา (รูปที่ 2) 

เพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 10 วัน เพ่ือเปนสาหรายตั้งตนตอไป 

 

รูปที ่2 การขยายเช้ืออารโธรสไปราใหไดปริมาณมาก 
 

 5. จากนั้นนําสายพันธุอารโธรสไปราแตละสายพันธุ

เพาะเลี้ยงในบอพลาสติกระบบ raceway ponds กลางแจง  

(รูปที่ 3) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD เพาะเลี้ยงในสูตร

อาหาร modified Zm (จงกล และขจรเกรียติ, 2548) แบงเปน 

3 ชุดการทดลองๆ 3 ซ้ํา ดังน้ี 

ชุดการทดลองที่ 1 เพาะเลี้ยงอารโธรสไปราสาย พันธุ 

(T1 Aspi.CMU1) รูปที่ 4 
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ชุดการทดลองที่ 2 เพาะเลี้ยงอารโธรสไปราสายพันธุ 

(T2 Aspi.MJU1) รูปที่ 5 

ชุดการทดลองที่ 3 เพาะเลี้ยงอารโธรสไปราสายพันธุ 

(T3 Aspi.MJU2) รูปที่ 6 

6. โดยแตละบอมีปริมาตรน้ํา 100 ลิตร โดยใชเช้ือ

สาหรายอารโธรสไปราตั้งตน 10 ลิตรตอน้ําท่ีมีสารอาหาร 90 

ลิตร ซึ่งในการเพาะเลี้ยงน้ีจะเพาะเลี้ยงในสภาวะปกติ มีระบบ

หมุนเวียนน้ําเพ่ือใหมีการสัมผัสกันอยางทั่วถึงระหวาง สาหราย 

อาหารและแสง ในการทดลองใชเชื้ออารโธรสไปรา (ขอที่ 4) 

ความหนาแนนของเซลลเริ่มตน ในการเพาะเลี้ยงที่คา optical 

density (OD) เทากับ 0.30 โดยวัดจากเครื่อง Spectro-

photometer รุน DR 2000 ที่ความยาวคลื่นแสง 560 นาโน

เมตร ในระหวางการเพาะเลี้ยงวดัการเจริญทุกๆ 3 วัน ระยะเวลา

การเพาะเลี้ยง 15 วัน เพ่ือใหไดคา OD เทากับ 0.8-1 เก็บ

ผลผลิตอารโธรสไปราในรูปสาหรายสด (จงกล และขจรเกรียติ, 

2548) 

7. การวิเคราะหหาอัตราการเจริญเติบโตของเซลล

จําเพาะ คํานวณไดจากสมการดังนี้ µ  ln (N2) – ln (N1)/t2-t1 

โดย µ คือ อัตราการเจริญของเซลลจําเพาะ (ตอวัน); N1 คือ 

ความเขมขนของเซลลทีเวลา t1 (เซลล ตอมิลลิลิตร); N2 = ความ

เขมขนของเซลลทีเวลา t2 (เซลลตอมิลลิลิตร); t1 = เวลาเก็บ

ตัวอยางครั้งที ่1 (วัน); t2 = เวลาเก็บตัวอยางครั้งท่ี 2 (วัน) โดยที่

เวลา t1, t2 จะเปนชวงเวลาที่เซลลเจริญอยูในชวง Log phase 

(วิเชียร, 2539) 

8. นําผลผลิตอารโธรสไปราสดไปอบที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง นําไปวิเคราะหวัตถุแหง (Dry 

matter basic) โปรตีน ไขมัน เยื่ อใย เถา ความชื้ น 

คารโบไฮเดรต ปริมาณแคโรทีนอยด ปริมาณ ไฟโคไซยานิน และ

ตนทุนการผลิต (Berns et al., 1963; Jauncey and Ross, 

1982 and AOAC., 1990) 

9. วิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ และเคมี ในแตละ

ชุดการทดลอง ทุก 3 วัน ไดแก อุณหภูมิน้ํา โดยใช Thermo-

meter คาความเปนกรด-ดาง (pH) ใช pH meter (Schott-

Gerate CG 840) คาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 

(Dissolved oxygen; DO) โดยวธิ ีAzide modification และคา

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-nitrogen; NH3–N) วิธ ี

Direct Nesslerization (Traichaiyaporn, 2000) 

10. นําขอมูลแตละปจจัยวิเคราะหทางสถิติโดย

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ศึกษาความแตกตางของแต

ละทรีตเมนต  เปรียบเทียบคา เฉลี่ ยของทรีตเมนตวิธีของ

Tukey’sTest ทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95%(p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 บอ raceway ponds 

 

 

 

 

รูปที่ 4  Aspi.CMU1 scale bar             รูปที่ 5  Aspi.MJU1 scale bar                 รูปที่ 6  Aspi.MJU2 scale bar  

          = 33 µm                                        = 48 µm                                           = 31 µm 

 

 

 

 

 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2 297 

 

ผลการวิจัย 

1. คาอัตราการเจริญของเซลล จําเพาะ (specific 

growth rates) พบวาสายพันธุ T1Aspi.CMU1 มีคา 0.10±0.03 

หนวยตอวัน ดีกวาสายพันธุ อ่ืน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) (ตารางที่ 1) 

2. ปริมาณผลผลิตของสาหรายโดยน้ําหนักแหง (dry 

weight product) พบวาสายพันธุ T2Aspi.MJU1 มีคา 

0.35±0.05 กรัม/ลิตร มีคามากกวาสายพันธุ อ่ืนๆ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 

3. ปริมาณแคโรทีนอยด พบวาอารโธรสไปราสายพันธุ 

T1Aspi.CMU1 มีคา 6.75±0.30 มิลลิกรัม/กรัม ซึ่งมีคามากกวา

อารโธรสไปราสายพันธุอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ซี-ไฟโคไซยานิน พบวา อารโธรสไปราท้ัง 3 สายพันธุ ไมมีความ

แตกตางทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

4. คุณคาทางโภชนาการ เชน วัตถุแหง ความช้ืน ไขมัน 

ทั้ ง  3 สายพันธุ  ไมมีความแตกตางทางสถิติ  (ตารางที่  2)  

คาโปรตีน พบวาสายพันธุ T3Aspi.MJU2 มีคา 46.91±0.81 

เปอรเซ็นต มากกวาสายพันธุอื่น เถา พบวาสายพันธุ T1Aspi. 

CMU1 และT3Aspi.MJU2 มีคา 4.02±0.19 และ 3.96±0.16 

เปอรเซ็นต มากกวาสายพันธุ T2 Aspi.MJU1 เยื่อใย พบวาสาย

พันธุ T1Aspi.CMU1 มีคา 1.97±0.03 เปอรเซ็นต มากกวาสาย

พันธุอ่ืน และคาคารโบไฮเดรต พบวา สายพันธุ T2 Aspi.MJU1 มี

คา 24.97±1.46 เปอรเซ็นต และสายพันธุ T1 Aspi.CMU1 มีคา 

24.48±1.44 เปอรเซ็นต มากกวาสายพันธุ T3 Aspi.MJU2 อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

5. ตนทุนการผลิต อารโธรสไปรา โดยน้ําหนักแหง

พบวาสายพันธุ  T2Aspi.MJU1 มีคา 309.69±38.36 บาท/

กิโลกรัม ต่ํากวาสายพันธุ อ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(p<0.05) (ตารางที่ 2) 

6. คุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี ในบอเพาะเลี้ยง

อารโธรสไปราระบบ raceway pond ทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีคา

อุณหภูมิของน้ําอยูระหวาง 28.42±0.43-28.58±0.29 องศา

เซลเซียส คาpH อยูระหวาง 9.68±0.02-9.70±0.02 คา DO อยู

ระหวาง 5.14±0.11-5.23±0.10 มิลลิกรัม/ลิตร และคา NH3–N 

อยูระหวาง 0.56±0.04-0.57±0.05 มิลลิกรัม/ลิตร คุณภาพน้ํา

ทุกปจจัยจากการทดลอง ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตาง

กันทางสถิติ 

 

ตารางที่ 1 อัตราการเจริญจําเพาะ ผลผลิตสาหรายโดยน้ําหนักแหง แคโรทีนอยด และซี-ไฟโคไชยานิน ของอารโธรสไปราที่

เพาะเลี้ยงบอ raceway ponds แตละชุดการการทดลอง ระยะเวลา 15 วัน 

ปจจัยในการทดลอง (T1) Aspi. CMU1 (T2) Aspi. MJU1 (T3) Aspi. MJU2 

อัตราการเติบโตจาํเพาะ (หนวย/วัน) 0.10±0.03a 0.06±0.03c 0.08±0.01b 

ผลผลิตสาหรายโดยน้าํหนกัแหง (กรัม/ลิตร) 0.33±0.01b 0.35±0.05a 0.29±0.03b 

แคโรทีนอยด (มิลลิกรัม/ลิตร) 6.75±0.30a 5.79±0.35b 5.98±0.28b 

ซ-ีไฟโคไชยานิน (มิลลิกรัม/ลิตร) 8.75±0.17ns 9.59±0.84ns 9.49±0.55ns 

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแนวนอน หมายความวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ ns หมายความวาไมมีความแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางที่ 2 เปอรเช็นตโดยน้ําหนักแหง คาวัตถุแหง ความช้ืน ไขมัน โปรตีน เถา เยื่อใย คารโบไฮเดรต และตนทุนการผลิตของอาร-

โธรสไปราที่เพาะเลี้ยงในบอแบบ raceway ponds แตละชุดการทดลอง ระยะเวลา 15 วัน  

ปจจัยในการทดลอง (T1) Aspi. CMU1 (T2) Aspi. MJU1 (T3) Aspi. MJU2 

คาวัตถุแหง (เปอรเซ็นต) 76.13±0.88ns 76.72±1.76ns 75.39±1.17ns 

ความชื้น (เปอรเซน็ต) 23.87±0.88ns 23.28±1.77ns 24.61±1.17ns 

ไขมัน (เปอรเซ็นต) 3.17±0.88ns 3.18±1.76ns 3.04±1.67ns 

โปรตีน (เปอรเซน็ต) 42.49±1.27b 43.85±0.54b 46.91±0.81a 

เถา (เปอรเซ็นต) 4.02±0.19a 3.35±0.55b 3.96±0.16a 

เยื่อใย (เปอรเซ็นต) 1.97±0.03a 1.37±0.11c 1.56±0.35b 

คารโบไฮเดรต (เปอรเซน็ต) 24.48±1.44a 24.97±1.46a 19.93±1.69b 

ตนทุนการผลติ (บาท/กิโลกรัม) 355.95±17.35a 309.69±38.36b 377.82±43.38a 

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแนวนอน หมายความวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ ns หมายความวาไมมีความแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) 
 

วิจารณผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห อัตราการเจริญเติบโตของเซลล

จําเพาะ พบวาสายพันธุ T1 Aspi. CMU1 มีคา 0.10±0.03 ตอวัน 

มากกวาสายพันธุอ่ืนๆ ซึ่งคาอัตราการเติบโตจําเพาะจากการวิจัย

ในครั้งนี้นอยกวาการวิจัยของ Chen et al. (2011) ไดนําสาย

พันธุสาหราย A. platensis จากทะเลสาบ Chitu ในประเทศ

เอธิโอเปย มาเพาะเลี้ยงในระบบ photobioracter มีการควบคุม

ความเค็ม ในชวง 13-88 กรัม/ลิตร โดยสารอาหารจําพวก 

NaHCO3 พบวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุดเทากับ 2.14  

หนวยตอวัน ที่ความเค็มอยูระหวาง 33-51 กรัม/ลิตร ซึ่งถามีการ

เพิ่มความเค็มมากกวา 51 กรัม/ลิตร จะทําใหอัตราการเติบโต

จําเพาะลดลงมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.10- 0.33 ตอวัน ซึ่งคลาย

กับการทดลองในครั้งนี้มีการเติมสาร NaHCO3 และ NaCl 

คอนขางมาก 

2. ผลการวิเคราะหปริมาณผลผลิตของสาหรายโดย

น้ําหนักแหง จากงานวิจัยนี้พบวาสายพันธุ T2 Aspi. MJU1 มีคา 

0.35±0.05 กรัม/ลิตร ซึ่งมีคามากกวาสายพันธุอื่น ใกลเคียงกับ

งานวิจัยของ Cruz-Martinez et al. (2015) ในการเพาะเลี้ยง

อารโธรสไปราที่ความเขมแสง 148 ไมโครโปรตอน/ตารางเมตร/

วินาที และมีแอมโมเนียมไนเตรต เขมขน 9.7 ไมโครโมล ได

ผลผลิตสาหรายแหง 0.38±0.03 กรัม/ลิตร 

3. ปริมาณแคโรทีนอยดโดยน้ําหนักแหง จากงานวิจัยนี้ 

พบวาสาหรายอารโธรสไปราสายพันธุ T1 Aspi.CMU1 มีคา

เทากับ 6.75±0.30 มิลลิกรัม/กรัม ซึ่งคาดังกลาวมากกวาอาร- 

โธรสไปราสายพันธุอื่น และจากผลงานวิจัยนี้แคโรทีนอยด มีคา

มากกวาการทดลองของ จงกลและชนกันต (2558) เพาะเลี้ยง

อารโธรสไปราในสารอาหารที่มีสารไนโตรเจนเปนองคประกอบ  

มีแคโรทีนอยดเทากับ 2.23±0.02 มิลลิกรัม/กรัม คา ซี-ไฟโคไซ

ยานิน ทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ มีคาอยู

ระหวาง 8.75±0.17-9.59±0.84 มิลลิกรัม/กรัม จากผลการ

ทดลองในครั้งนี้ ซีไฟโคไซยานิน มีคานอยกวา การเพาะเลี้ยง  

A. platensis โดยใชนํ้าทิ้งจากโรงอาหาร 100% พบวา ซีไฟโค-

ไซยานิน 17.95 มิลลิกรัม/กรัม (จงกล และศิริเพ็ญ, 2553) จาก

ผลการวิจัยในครั้งน้ีกับงานวิจัยอ่ืน มีคาแคโรทีนอยด และซีไฟโค

ไซยานิน มีคาตางกัน อาจเปนผลมาจากปริมาณสารอาหารท่ี

เพาะเลี้ยงสาหรายอารโธรสไปรา แตกตางกัน (Habib et al., 

2008)  

4. คุณคาทางโภชนาการ ผลการวิเคราะหวัตถุแหง 

(Dry matter basic) จากการวิจัยนี้ พบวาสายพันธุ T1 Aspi. 

CMU1, T2 Aspi.MJU1 และ T3 Aspi.MJU2 มีคา 76.13±0.88, 

76.72±1.76 และ 75.39±1.17 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ท้ัง 3 ชุด

การทดลอง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตคาวัตถุแหง

มากกวางานวิจัยของ ITRAD (2009) ไดนําอารโธรสไปราจาก

ธรรมชาติ ในประเทศชาดมาวิเคราะหไดคาวัตถุแหงเทากับ 70 

เปอรเซ็นต อาจ เปนเพราะสูตรอาหารจากงานวิจัยนี้ มีการใช

โซเดียมไปคารบอเนต เพ่ือเปนแหลงคารบอนไดออกไซด (CO2) 

ทําใหสามารถรักษาระดับ pH อยูระหวาง 8.5–10 ทําใหอารโธร-

สไปราเจริญไดดี และไมมีสิ่งมีชีวิตอ่ืนเจือปน (Nakamura, 1982; 

Venkataraman, 1983) ผลการวเิคราะหความชื้นจากการวิจัยน้ี 

พบวาสายพันธุ T1 Aspi.CMU1, T2 Aspi.MJU1 และ T3 Aspi. 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2 299 

 

MJU2  มีคา 23.87±0.89, 23.28±1.77 และ 24.61±1.17 

เปอรเซ็นตตามลําดับทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีคาความชื้นไม

แตกตางกัน อาจเปนผลจากการสะสมของมวลชีวภาพ และแร

ธาตุในอารโธรสไปราที่คลายกัน (Habib et al., 2008) 

คาไขมันจากการวิจัยนี้ พบวาสายพันธุ T1 Aspi.CMU1, 

T2 Aspi.MJU1 และ T3 Aspi.MJU2 มีคา 3.17±0.88, 

3.18±1.76 และ 3.04±1.67 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จะเห็นไดวา

ทั้ง 3 สายพันธุมีคาไขมันไมตางกัน มีรายงานวาไซยาโนแบคทีเรีย

จะไมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณไขมัน และกรดไขมันที่เพาะเลี้ยง

ในสู ต รอ าหาร ท่ีส าร ไน โต ร เ จน เป นองคปร ะกอบหลั ก 

(Ungsethaphand et al., 2009) แตจากงานวิจัยในครั้งน้ีคา

ไขมันใกลเคียงกับการทดลองของ Taha et al. (2013) มีการนํา

น้ําในบอปลานิลมาเพาะเลี้ยง A. platensis ควบคุม pH ที่ 9 

อุณหภูมิน้ํา 35 องศาเซนเชียส ความเขมแสงที่ 4,000 ลักษ 

พบวาสาหรายมีไขมัน 3.7 เปอรเซ็นต คาโปรตีนของอารโธรสไป

รา จากการวิจัยนี้ พบวาสายพันธุ T3 Aspi.MJU2 มีคา 

46.91±0.81 เปอรเซ็นต มากกวาสายพันธุอื่นๆ ใกลเคียงกับ

งานวิจัยของ Marrez  et al. (2014) ในการเพาะเลี้ยงสาหราย

อารโธรสไปราแตละฤดูกาลมีคาโปรตีน 49.47 เปอรเซ็นต 

คาเถาของอารโธรสไปรา จากการวิจัยนีพ้บวา สายพันธุ 

T1 Aspi.CMU1 และT3 Aspi.MJU2 มีคา 4.02±0.19 และ 

3.96±0.16 เปอรเซ็นต มากกวาสายพันธุ T2 Aspi.MJU1 จาก

ผลการวิจัยของ Marrez et al. (2014) มีปริมาณเถาของอารโธ

รสไปรา เฉลี่ยอยูระหวาง 4-10 เปอรเซ็นต ซึ่งใกลเคียงกับ

ผลการวิจัยนี้ คาเยื่อใยของอารโธรสไปรา จากการวิจัยนี้ พบวา

สายพันธุ  T1 Aspi.CMU1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.97±0.03 

เปอรเซ็นต มากกวาสายพันธุอ่ืน จากผลการวิจัยของ Marrez et 

al. (2014) เยื่อใยมีคาเฉลี่ย 2.44 เปอรเซ็นต ซึ่งใกลเคียงกับ

ผลการวิจัยนี้ คาคารโบไฮเดรตของอารโธรสไปรา จากการวิจัยนี ้

พบวา สายพันธุ T2 Aspi.MJU1 มีคา 24.97±1.46  เปอรเซ็นต 

และสายพันธุ T1 Aspi.CMU1 มีคา 24.48 ±1.44 เปอรเซ็นต 

มากกวาสายพันธุ T3 Aspi.MJU2 ซึ่งใกลเคียงกับผลการวิจัยของ 

Marrez  et al. (2014) คาคารโบไฮเดรตของสาหรายอารโธร-

สไปรา เฉลี่ยเทากับ 22.80 เปอรเซ็นต และคลายกันกับ

ผลการวิจัยของ Madkour et al. (2012) ท่ีรายงานวา 

คารโบไฮเดรตมีคาอยูระหวาง 23.2-24.5 เปอรเซ็นต 

5. ผลการวิเคราะหตนทุนการผลิตอารโธรสไปราแหง จากการ

วิจัยนี้ พบวาสายพันธุ T2 Aspi. MJU1 มีคา 309.69±38.36 

บาท/กิโลกรัม มีตนทุนต่ํากวาสายพันธุอื่นๆ ซึ่งใกลเคียงกับ

ผลการวิจัยของ จงกลและชนกันต (2558) เรื่องกรรมวิธีการคง

สภาพสาหรายสไปรูลินาสด เพื่อเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการใน

อาหารปลาแฟนซีคารฟ ซึ่งสไปรูลินาสดที่นํามาไดจากการ

เพาะเลี้ยงในน้ําทิ้งโรงอาหาร ผสมสารอาหารสตูร modified Zm 

(จงกลและขจรเกรียติ, 2548) มีตนทุนการผลิตอารโธสไปราแหง 

เทากับ 308.30±2.50 บาท/กิโลกรัม  

6. ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี ใน

บอเพาะเลี้ยงอารโธรสไปรา ระบบ raceway pond จากการวิจัย

นี้  พบวา  อุณหภูมิ ของน้ํ า  มี ค าอยู ร ะหว า ง  28.42±0.43-

28.58±0.29 องศาเซลเซียส การทดลองนี้มีคาใกลเคียงกับการ

เพาะเลี้ยงสาหรายอารโธสไปราในน้ําทิ้งโรงอาหาร มีอุณหภูมิของ

น้ําอยูที่ 28.20 องศาเซลเซียล (จงกลและศิริเพ็ญ, 2553) อยางไร

ก็ตามสาหรายอารโธรสไปราจะเจริญไดดีที่อุณหภูมิเฉลี่ย 28-34 

องศาเซลเซียล อุณหภูมิท่ีตํ่ากวา 20 องศาเซลเซียล หรือสูงกวา 

37 องศาเซลเซียล ไมเหมาะตอการเจริญของอารโธรสไปรา 

อุณหภูมิที่ สูงกวา 40 องศาเซลเซียล และอุณหภูมิตํ่ากวา 15 

องศาเซลเซียล จะเปนอันตรายตอเซลลของอารโธรสไปรา 

(Richmond et al., 1993)  

คา pH ทั้ง 3 ชุดการทดลองมีคาอยูระหวาง 

9.68±0.02-9.70±0.02 และการวิจัยนี้มีคา pH ใกลเคียงกับการ

วิจัยของ Albert et al. (2012) ไดมีการวิเคราะหคุณภาพน้ําจาก

การเลี้ยงสาหราย A. platensis ท่ีเพาะเลี้ยงเปนอาหารของคน 

และสัตว พบวา คุณภาพน้ํามีคา pH อยูระหวาง 9.98-10.01 คา 

DO ทั้ง 3 ชุดการทดลองมีคาอยูระหวาง 5.14±0.11-5.23±0.10 

มิลลิกรัม /ลิตร ซึ่งคาดังกลาวใกลเคียงกับ การเพาะเลี้ยงอาร- 

โธรสไปรา ในสูตรน้ําทิ้งโรงอาหาร 100 เปอรเซ็นต มีคา DO 

เทากับ 6.12 ± 0.12 มิลลิกรัม/ลิตร (จงกลและ ศิริเพ็ญ, 2553) 

และใกลเคียงกับการเพาะเลีย้งอารโธรสไปรา ในน้ําทิ้งจากโรงงาน

ขนมจีน มีคา DO เทากับ 5.57 มิลลิกรัม/ลิตร (สุมนทิพย, 2553) 

คา NH3–N ทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีคาอยูระหวาง 0.56±0.04-

0.57±0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ใกลเคียงกับการเพาะเลี้ยงอารโธร-

สไปราในอาหารอินทรีย โดยใชอาหาร Zarrouk 's Medium 

สูตรปกติ 100 เปอรเซ็นต มีคา 0.49±0.02 มิลลิกรัม/ลิตร 

(สุวรรณี, 2552) 
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดลองสรุปไดวา การเพาะเลี้ยงอารโธร-

สไปราแตละสายพันธุในบอแบบ raceway ponds พบวาสาย

พันธุ T1 Aspi. CMU1 มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ แคโรที

นอยด ดีกวาสายพันธุอ่ืนๆ แตปริมาณโปรตีนสายพันธุ T3 

Aspi.MJU2 มากกวาสายพันธุอื่นๆ และสายพันธุ T2 Aspi. 

MJU1 มีปริมาณผลผลิตโดยนํ้าหนักแหง และตนทุนการผลิต

ดีกวาสายพันธุอ่ืน คุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี ท้ัง 3 ชุดการ

ทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ และจากสมมุติฐานการ

เพาะเลี้ยงอารโธรสไปรามีปญหาผลผลิตลดลง เซลลมีขนาดเล็ก

ลง อาจเกิดจากสภาพแวดลอม หรือสายพันธุท่ีเหมาะสม จากการ

ทดลองนี้สายพันธุ T2 Aspi. MJU1 มีปริมาณผลผลิตโดยน้ําหนัก

แหง และตนทุนการผลิตดีกวาสายพันธุอื่น จึงเปนสายพันธุที่

เหมาะสมในการสงเสริมการเพาะเลี้ยงแกเกษตรกรและผูสนใจ

ตอไป 
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