การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้ จากงานวิจยั
เพือ เป็ นองค์ความรู้แก่บุคคลทัว ไป
(ปี 2554)

สาหร่ ายขนาดเล็ก ถือเป็ นแหล่งวัตถุดิบสําหรับผลิตไขมัน และสามารถนําไขมันไปเป็ นวัตถุดิบ
เพื!อผลิตนํ"ามันไบโอดีเซลต่อไป การสกัดไขมันจากสาหร่ ายนิยมใช้ตวั ทําละลายแต่วิธีน" ีมีขอ้ เสี ย เช่น ใช้
ระยะเวลานาน สูญเสี ยแรงงานในการดําเนิ นการ ตัวทําละลายมีความเป็ นพิษ ประสิ ทธิภาพการสกัด
ไขมันสู งในสาหร่ ายที!มีผนังเซลล์บางเท่านั"น

และตัวทําละลายที!เหลือส่ งผลกระทบต่อสิ! งแวดล้อมได้

ดังนั"นแนวทางการสกัดไขมันจากสาหร่ ายจึงควรได้เน้นวิธีการที!ลดปริ มาณตัวทําละลาย

และใช้เวลา

ดําเนิ นการน้อยลง เช่น การใช้คลื!นเสี ยงความถี!สูง (ultrasonic) ร่ วมในการสกัดไขมัน คณะวิจยั จึงได้
ศึกษาตัวทําละลายอินทรี ยผ์ สม คือ Hexane: Petroleum ether, Hexane:Dichloromethane และ
Methanol:Chloroform ร่ วมกับการใช้คลื!นเสี ยงความถี!สูงเพื!อสกัดไขมันจากสาหร่ ายนํ"าเค็ม Spirulina
sp., Chlorella sp. และ Chaetoceros sp. พบว่า Methanol:Chloroform สกัดไขมันจากสาหร่ ายทุกชนิดได้
ดีที!สุด ซึ! งเมทานอลมีขอ้ ดีคือ ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา ส่ วนคลอโรฟอร์มจะมีประสิ ทธิ ภาพในการ
สกัดไขมันแต่มีความเป็ นพิษสู ง

http://www.begreentolive.com
ทีมา: ภควรรณ เศรษฐมงคล, เมธิ นี จามกระโทก, มะลิวลั ย์ คุตะโค และวศิน ยุวนะเตมีย์. ตัวทําละลายที
เหมาะสมในการสกัดไขมันจากสาหร่ ายนําเค็ม Chlorella sp., Spirulina sp. และ Chaetoceros sp.
เอกสารการประชุมฉบับเต็ม, การประชุมวิชาการนเรศวรวิจยั ครังที 7. วันที 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554,
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุ โลก.

การศึกษาลักษณะและโครงสร้างของยีนทีเกียวข้องกับการสื บพันธุ์ของกุง้ กุลาดํา
(Penaeus
monodon) มีความจําเป็ นอย่างยิงเพือให้มีความเข้าใจเกียวกับกลไกการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ และตัวอ่อน
ในสัตว์เศรษฐกิจชนิ ดนีอย่างลึกซึ ง เพือให้อุตสาหกรรมการเพาะเลียงกุง้ กุลาดําเป็ นไปอย่างยัง ยืน จาก
การศึกษาลําดับนิ วคลีโอไทด์เต็มยีนของยีน mitogen activating protein kinase 1 (PmMAPK1) ของกุง้
กุลาดํา พบว่ามีขนาด 1,398 คู่เบส โดยมี open reading frame ขนาด 1,098 คู่เบส แปลรหัสได้เป็ นกรดอะ
มิโนจํานวน 365 กรดอะมิโน โดยมีระดับการแสดงออกของยีนดังกล่าวในรังไข่มากกว่านําเชือ และเมือ
ศึกษาระดับการแสดงออกของยีน PmMAPK1 ในรังไข่ระยะต่างๆ ของแม่พนั ธุ์กงุ้ กุลาดํา พบว่ามีการ
แสดงออกของยีนในรังไข่ระยะปลายสูงกว่าในรังไข่ระยะต้นทังในรังไข่ของกุง้ กุลาดําทีถูกตัดตาและกุง้
กุลาดําปกติ จากผลงานวิจยั นีแสดงให้เห็นว่ายีน PmMAPK1 มีหน้าทีเกียวข้องกับการพัฒนาเซลล์
สื บพันธุแ์ ละการสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุข์ องแม่พนั ธุก์ งุ้ กุลาดํา

ทีมา: Ponza, P., Yocawibun, P., Sittikankeaw, K., Hiransuchalert, R., Yamano, K., Klinbunga, S. and
Kirtikara, K. (2011). Molecular cloning and expression analysis of mitogen-activating protein kinase 1
(MAPK1) gene and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon.
Mol. Reprod. Dev. 78: 347–360.

เกษตรกรผูเ้ ลียงกุง้ ส่ วนใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย ใช้เครื องฉี ดนําเพือกําจัดดินตะกอน
ออกจากพืนบ่อ ส่งผลให้เกิดนําเสี ยก่อนปล่อยลงในแหล่งนําธรรมชาติ วิธีการจัดการพืนบ่ออืนๆ ที
เกษตรกรใช้ เช่น การขุดดินตะกอนออก ทิงตะกอนไว้ทีกน้ บ่อทังหมด และไม่มีการบําบัดเชิงกลใดๆ
วิธีการทัง 4 วิธี ในการรักษาพืนบ่อนีจะตามด้วยการตากบ่อด้วยแสงอาทิ ตย์เป็ นเวลา 30 วัน โดยความ
เข้มข้นของอินทรี ยค์ าร์บอนของดินในบ่อทีตากแห้งแล้วมีค่าไม่เกิน 2% แม้วา่ การเลียงกุง้ ในบ่อจํานวน
24 บ่อ มีแหล่งที มาของนําเดียวกัน แต่พบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งลบกับความเข้มข้นของอินทรี ยค์ าร์บอน
ของดินที เพิมขึน (r = -0.582) นอกจากนีในการทดลองดําเนินการทีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
พบว่าความเข้มข้นของอินทรี ยว์ ตั ถุในดินก้นบ่อทีตากแห้งแล้ว มีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยเมือไม่คาํ นึ งถึง
วิธีการกําจัดตะกอน ในดินมีค่า pH ในดินตําพบว่าการตากแห้งของบ่อสมบูรณ์มากกว่า การกําจัดตะกอน
งานวิจยั นี สรุ ปได้วา่ กําจัดดินตะกอนออกจากพืนบ่อโดยการขุดหรื อฉี ดล้างมีราคาแพง ส่ วนการตากบ่อ
ตามธรรมชาติพร้อมกับการโรยปูนและกําจัดตะกอนเป็ นครังคราว เป็ นวิธีการทีมีคา่ ใช้จ่ายน้อยกว่า และ
มีความเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมมากกว่าการกําจัดดินตะกอนออกจากพืนบ่อหลังจากการจับกุง้ ทุกครัง

ทีมา:Yuvanatemiya, V., Boyd, C. E., and Thavipoke, P. (2011) .Pond Bottom Management at
Commercial Shrimp Farms in Chantaburi Province, Thailand. Journal of the World Aquaculture
Society. 42(5): 618–632.

