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บทคัดย่อ  

สาหราาย Scenedesmus armatus เป็นสาหราายสีเขียวที่เป็นแหลางขโงสารประกโบทางชีวเคมีที่มีคุณคาา เชาน 
โปรตีนและไขมัน ดังนั้นมนงานวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาผลขโงโุณหภูมิตาโการเติบโตและการสะสมไขมันขโงสาหราายโดยเลี้ยงมน
โาหารที่ปรับปรุงจากสูตร CHU 13  ภายมต้สภาวะห้โงปฏิบัติการที่โุณหภูมิ 22  โงศาเซลเซียส มห้แสงด้วยหลโดฟลูโโ
เรสเซนต์ด้วยความเข้มแสง 1000 ลักซ์ เป็นเวลา 9  วัน จากนั้นย้ายสาหราายไปเลี้ยงที่โุณหภูมิ  22 , 27 และ 01  โงศา
เซลเซียส พบวาาเมื่โย้ายสาหราายไปเลี้ยงที่ 22  โงศาเซลเซียส  สาหราายมีจ านวนเซลล์สูงสุดและผลผลิตมวลชีวภาพ โดยมี
คาาเทาากับ 99.01x014 เซลล์  /มิลลิลิตร และ  00 . 25  มิลลิกรัม /ลิตร /วัน  ตามล าดับ แตาสาหราายที่เลี้ยงภายมต้โุณหภูมิ 01 

โงศาเซลเซียส นาน 4 วัน กลับพบการสะสมไขมันสูงที่สุด โดยมีคาาเทาากับ 24 . 10  เปโร์เซหนต์มนน้ าหนักแห้ง  ซึ่งสาหราายที่
เลี้ยง 22  และ  22  โงศาเซลเซียส  จะพบวาาไขมันลดลง โดยมีคาาเพียง 02. 91  และ  04 . 22   เปโร์เซหนต์มนน้ าหนักแห้ง  
ตามล าดับ 
ค ำหลัก: โุณหภูมิ การเติบโต ปริมาณไขมัน Scenedesmus armatus 
 
Abstract 
 A green microalga Scenedesmus armatus is a source of biochemical compounds such as 
protein and lipid.  In this study, effect of temperatures on growth and lipid content of S. armatus was 
investigated.  The cells were cultured in a modified CHU 13 medium and kept under laboratory 
condition at 22° C and exposed with fluorescent lamps at 0111 Lux. In day 9 of experiment,               
a microalga was transferred in different three temperatures at 25, 27 and 10°C.  The result reveals that 
the highest of cell concentration and biomass productivity at 99.01x 014 cells/ml and 00. 25 mg/L/day, 
respectively when cultured under 27°C.  However the highest of lipid content was found in 10°C. In 
this condition, the maximum lipid content was 24.07% in dried weight.  Decrease of lipid content was 
observed when cultured under 25°C and 27°C. These conditions gave the maximum lipid content at 
17.90 and 14.27% in dried weight, respectively. 
 
Keywords: Temperature, growth, lipid content, Scenedesmus armatus.  
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1. บทน า 

ปัจจุบันทั่วโลกก าลังประสบปัญหากับวิกฤตการณ์
ด้านการขาดแคลนพลังงานและปัญหาโลกร้โน และที่
ผาานมาได้น าพืชโาหารมามช้เป็นพลังงานทดแทน เชาน 
มันส าปะหลัง โ้โย ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น เมื่โวัตถุดิบ
ทางการเกษตรจ านวนมากถูกเปลี่ยนไปเป็นเชื้โเพลิง
ชีวภาพ จึงท ามห้ราคาขโงผลิตภัณฑ์ส าหรับการ
บริโภคสูงขึ้น [1] สาหราายขนาดเลหก เชาน สาหราาย 
Chlorella  sp., Haematococcus  sp., Ulothrix 
sp., Chlorococcum sp., Scenedesmus sp., 
Rivularia sp., Scytonema sp.  และ  
Scenedesmus sp. พบวาามีไขมันสะสมภายมนเซลล์
สูง [2] จึงได้รับความสนมจโยาางยิ่งมนการน ามาเป็น
วัตถุดิบส าหรับผลิตพลังงานทางเลืโก ซึ่งสาหราาย
สามารถ เติบ โตและ เกิ ดการ เปลี่ ยนแปลงขโง
กระบวนการเมแทบโลิซึมเพื่โท ามห้มีชีวิตโยูาได้ภายมต้
สภาพแวดล้โมที่มีความหลากหลายและแตกตาางกัน 
[3] และจากงานวิจัยโื่นๆ พบวาาปัจจัยส าคัญที่มีผลตาโ
การสะสมไขมันขโงสาหราายมีหลายประเภท เชาน แสง 
โาหาร ความเคหม และโุณหภูมิ เป็นต้น ซึ่งมนสภาวะ
ปกติสาหราายน าแสงมามช้มนการสังเคราะห์แสงและ
สร้างคาร์โบไฮเดรต และสาหราายจะดึงเโาสารโาหาร
ไปมช้ และเมื่โปริมาณขโงสารโาหารที่ลดลงสางผลมห้
สาหราายเกิดการสะสมไขมันมนปริมาณสูงขึ้น [4]  สาวน
ความ เคหมสา งผลตาโการสะสมไขมัน  [5] พบวา า
ความเครียดเป็นเหตุผลที่ท ามห้เกิดการสะสมไขมันมน
สาหราายเพิ่มข้ึน หากโุณหภูมิสูงกระบวนการเมแทบโ
ลิซึมจะสู งและ มนทางกลับกันหากโุณหภูมิต่ า
กระบวนการเมแทบโลิซึมกหจะต่ าลดด้วย ซึ่งมนสภาวะ
นี้ชาวยมห้สาหราายเกิดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้น [6] 
2. วัตถุประสงค ์
  ศึกษาผลขโงโุณหภูมิตาโการเติบโตและการ
สะสมไขมันมนสาหราายสีเขียว S. armatus มน
โุณหภูมิที่แตกตาางกัน 3 ระดับ คืโ 22, 22  และ 01 
โงศาเซลเซียส  

3. ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 เลี้ยง S. armatus แบบปลโดเชื้โ (axenic 
culture) เพื่โเรางการเติบโตจนถึงชาวงทวีคูณ  )log 
phase   (ที่โุณหภูมิ  25  โงศาเซลเซียส หลังจากนั้น
น าไปเลี้ยงตาโมนโุณหภูมิที่แตกตาางกัน 3 ระดับคืโ 25, 
27 และ 10 โงศาเซลเซียส เพื่โกระตุ้นการสะสม
ไขมัน ท าการตรวจวัดการเติบโตด้วยการนับเซลล์ วัด
ขนาดเซลล์ จดบันทึกลักษณะเซลล์ภายมต้กล้โง
จุลทรรศน์ และวัดปริมาณไขมันโดยการน าเซลล์มา
สกัดด้วยตัวท าละลายโินทรีย์ ทั้งนี้ข้โมูลที่ได้โาจจะ
น ามามช้ส าหรับการกระตุ้นสาหราายมห้ผลิตไขมันเพื่โ
น าไปเป็นพลังงานทดแทนมนโนาคตหรืโน าไปมช้มน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้  [6] ได้ท าการศึกษา
ความเครียดซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับการเติบโตขโง
สาหราายและมีผลตาโการสะสมไขมันขโงสาหราาย เมื่โ
สาหราายมีการเติบโตเตหมที่ สารโาหารที่มีโยูาโยาาง
จ ากัดจะคาโยๆ หมดไป มนชาวงนี้จะเป็นระยะเวลาที่ท า
มห้สาหราายเกิดความเครียดซึ่งมนเซลล์สาหราายจะเตหม
ไปด้วยไขมัน เมื่โน าสาหราายเลี้ยงมนสภาพแวดล้โมที่
มีโุณหภูมิลดลง ท ามห้สาหราายมีการสะสมไขมัน
เพิ่มขึ้น [5] ได้ท าการศึกษาการเติบโต และไขมันมน 
Scenedesmus sp. โดยมีโุณหภูมิเป็นตัวแปร พบวาา
ที่โุณหภูมิ โงศาเซลเซียส สาหราายมีการสะสม  21
002  ไขมันสูงที่สุดเทาากับ.1±09.กรัมไขมันตาโกรัม  2
โงศาเซลเซียส สาหราายกลับมี 01 ผลผลิตเซลล์ และที่
22  ปริมาณไขมันน้โย.1±5.5 กรัมไขมันตาโกรัม
ผลผลิตเซลล์ โดยสาหราายสามารถเติบโตได้มนชาวง
โุณหภูมิ 01-โงศาเซลเซียส 51 
4 .วิธีด าเนินงาน 

4 .0  การเตรียมหัว เชื้ โสาหรา ายภายมน
ห้โงปฏิบัติการ 
 เลี้ยงสาหราาย  S . armatus มนโาหารสูตร 
Modified Chu 05 [7] ปริมาตร 1.5 ลิตร ที่บรรจุมน
ขวดรูปชมพูาขนาด 2 ลิตร  (ผาานการฆาาเชื้โด้วยหม้โนึ่ง
ฆาาเชื้โที่โุณหภูมิ 020  โงศาเซลเซียส เป็นเวลา  21 
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นาที (วางสาหราาย  มนห้โงปฏิบัติการมีการมห้แสง 24 
ชั่วโมง ความเข้มแสง 229 ลักซ์ โุณหภูมิ 22±2 โงศา
เซลเซียส และมห้โากาศตลโดเวลา เมื่โสาหราาย
เติบโตจึงมช้เป็นหัวเชื้โมนการศึกษาขั้นตาโไป 

4 .2 ผลขโงโุณหภูมิที่มีตาโปริมาณไขมันมน
สาหราาย S. armatus 

ท าการเลี้ยงสาหราาย S. armatus มนโหล
แก้วที่บรรจุโาหารสูตร Modified Chu 05 ปริมาตร 
51 ลิตร ที่ปริมาณเริ่มต้นเทาากับ 25.29x014 เซลล์/
มิลลิลิตร เลี้ยงบนชั้นเลี้ยงสาหราายที่ติดตั้งหลโดฟลูโโ
เรสเซนต์ ความเข้มแสง 0111 ลักซ์ มห้โากาศ
ตลโดเวลา และควบคุมโุณหภูมิที่ 22±2 เซลเซียส 
จนกระทั่งสาหราายเติบโตเข้าสูาระยะทวีคูณ  )log 
phase   (โดย เพิ่มเป็นมีความหนาแนาน 52.29x014 
เซลล์  /มิลลิลิตร  จากนั้นแบางสาหราายลงมนขวดแก้ว
ปริมาตร 6 ลิตร แล้วจึงน าไปเลี้ยงมนโุณหภูมิที่
แตกตาางกัน 3 ระดับ ดังนี้ (1) 25 โงศาเซลเซียส โดย
เลี้ยงมนห้โงปฏิบัติการ )2  (22 โงศาเซลเซียส โดยวาง
ขวดเลี้ ยงมนโา างน้ าที่ ติดตั้ ง เครื่โงมห้ความร้โน 
(heater) (รุาน 220V/110V, SOBO) และ  )5   (01 
โงศาเซลเซียส มนตู้แชาเยหน  )รุาน  YPM-001P, Sanden 
intercool) ตามล าดับ และมห้แสงที่ความเข้ม 678 ,
996 และ 531 ลักซ์ ตามล าดับ  

มนระหวาางการทดลโงต้โงติดตามตรวจวัด
จ านวนเซลล์ [8] น้ าหนักแห้ง [9] บันทึกภาพ สาหราาย
ภาพมต้กล้โงจุลทรรศน์และวัดขนาดเซลล์    ) โปรแกรม 
AxioVision Rel. 4.8) วิเคราะห์ปริมาณไนเตรทและ
ฟโสฟโรัส มนโาหารเลี้ ยงสาหรา ายด้วยวิธี  UV-
screening และ Colorimetric Ascorbic Acid [9] 
ตามล าดับ รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณไขมันด้วยวิธีการ
ขโง [10]    

4.5 การวิเคราะห์ข้โมูล 
วิเคราะห์ข้โมูลโดยน าคาาเฉลี่ยการเติบโตขโง

สาหราายและปริมาณไขมันขโงสาหราาย S.  armatus 
ที่ได้จากแตาละชุดการทดลโงมาวิเคราะห์คาาความ
แปรปรวน  Analysis of Variance  )ANOVA (
เปรียบเทียบความแตกตาางขโงข้โมูล โดยวิธี  Duncan 

multiple range test ที่ระดับความเชื่โมั่น 95% 
)p<0.05( 

 

5 .ผลการศึกษา 
5.0 การเติบโตขโง S. armatus ที่เลี้ยง

ภายมต้สภาวะโุณหภูมิแตกตาางกัน 
5.0.0 ผลขโงโุณหภูมิตาโการเติบโตขโง S. 

armatus ที่เลี้ยงด้วยโาหารสูตร modified Chu 13 
[7] 

สาหราายที่เลี้ยงภายมต้โุณหภูมิ 22 โงศา
เซลเซียส เริ่มเข้าสูาระยะทวีคูณเมื่โเลี้ยงเป็นเวลา 9 
วัน โดยมีความหนาแนานเซลล์เทาากับ 52.29x014 
เซลล์ตาโมิลลิลิตร และจากนั้นเลี้ยงสาหราายที่โุณหภูมิ 
22, 27 และ 01 โงศาเซลเซียส พบวาาสาหราาย
สามารถเติบโตขึ้นได้โีก โดยที่ 01 โงศาเซลเซียส 
สาหราายเข้าสูาระยะคงที่ (stationary phase) เรหวกวาา
การเลี้ยงที่ 22 และ 22 โงศาเซลเซียส โยาางไรกหตาม
พบวาาทุกโุณหภูมินั้นมห้ความหนาแนานเซลล์ ไมา
แตกตาางกันโยาางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ทั้งนี้
สาหราายมห้จ านวนเซลล์สูงสุดเทาากับ 79.75x104, 
89.89x104 และ 98.10x104 เซลล์ตาโมิลลิลิตร มน
วันที่ 02, 02 และ 02 ขโงการทดลโง ตามล าดับ (รูป
ที่ 0ก)  และจากรูปที่ 0ข แสดงมห้เหหนวาาสาหราายที่
เปลี่ยนโุณหภูมิการเลี้ยงเป็น 22 และ 01 โงศา
เซลเซียส สามารถมห้น้ าหนักแห้งสูงสุดเทาากับ 042.29 
และ 005.55 มิลลิกรัม/ลิตร มนวันที่ 02 และ 02 ขโง
การทดลโง ตามล าดับ สาวนการเลี้ ยงที่  22 โงศา
เซลเซียส กลับมห้น้ าหนักแห้งสูงสุด 002.29 มิลลิกรัม/
ลิตร (มนวันที่ 02 ขโงการทดลโง)  

สาวนผลผลิตมวลชีวภาพขโงสาหราายที่เลี้ยง
มนวันที่  1-9 ขโงการทดลโง ภายมต้โุณหภูมิ 22 
โงศาเซลเซียส เทาากับ 0.24x014 เซลล์/มิลลิลิตร/วัน 
หรืโ 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน และหลังจากวันที่ 9 
ขโงการทดลโง พบวาาผลผลิตมวลชีวภาพเพิ่มสูงขึ้น 
โดยหากเลี้ยงที่ 22 โงศาเซลเซียส จะมห้ผลผลิตมวล
ชีวภาพสูงที่สุดถึง 00.25 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน รโงลงมา
คืโการเลี้ยงที่ 22 และ 01 โงศาเซลเซียส ที่มีผลผลิต
มวลชีวภาพเทาากับ 2.29 และ 0.91 มิลลิกรัม/ลิตร/
วัน ตามล าดับ ผลการทดลโงแสดงมห้เหหนวาาหากย้าย
สาหราายจาก 22 โงศาเซลเซียส ไปเลี้ยงที่ 22 โงศา
เซลเซียส จะสามารถสางเสริมการเติบโตขโงสาหราายได้
ดี มนขณะที่การย้ายเซลล์เลี้ยงที่ 01 โงศาเซลเซียส 
พบวาาสาหราายจะมีการเติบโตต่ า (รูปที่ 0ก-ข) 
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รูปที่ 1 จ านวนเซลล์ )ก (และน้ าหนักเซลล์แห้ง )ข (
ขโงสาหราาย S. armatus ซึ่งมนวันที่ 1- 9 ขโงการ

ทดลโง ได้เลี้ยงภายมต้โุณหภูมิ 22 โงศาเซลเซียส 
และหลังจากวนัที่ 9 ขโงการทดลโง ได้เป็น 22 , 27 

และ 01 โงศาเซลเซียส  
 5 .0 .2 การเปลี่ยนแปลงขนาดเซลล์ขโง S. 
armatus  

เมื่โเริ่มเลี้ยงสาหราาย S. armatus ภายมต้
โุณหภูมิ 22  โงศาเซลเซียส พบวาา เซลล์มีขนาดกว้าง
และยาวเฉลี่ยเทาากับ 2. 40  และ  01 . 22  ไมโครเมตร 
ตามล าดับ และจากนั้นที่ได้น าสาหราายไปเลี้ยงตาโไปที่

แตกตาางกัน พบวาา มนวันที่  02  ขโงการทดลโง 
สาหราายที่เลี้ยง 01 โงศาเซลเซียส จะมีความยาวเซล ล์

เพิ่มข้ึนเป็น 00. 45 ไมโครเมตร สาวนความกว้างเทาากับ 
2. 29  ไมโครเมตร มนขณะที่การเลี้ยงที่  22  และ  22 
โงศาเซลเซียส พบวาาความยาวเซลล์มกล้เคียงกัน โดย

มีเทาากับ  01 . 22  และ  01 . 21  ไมโครเมตร ตามล าดับ 
และความกว้างเทาากับ  2 . 25  และ  2 . 22  ไมโครเมตร 

ตามล าดับ ซึ่งลักษณะเซลล์มนวันที่ 1  และวันที่  02 
ขโงการทดลโง แสดงดังรูปที่ 2  

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 (ค)  (ง) 
รูปที่ 2 ลักษณะเซลล์มนวันแรกขโงการทดลโง )ก (

และมนวันที่ 02 ที่เลี้ยงที่ 22 (ข (22 )ค (และ 01 (ง (
โงศาเซลเซียส 

5.0.5 การเปลี่ยนแปลงขโงธาตุโาหาร 
 รูปที่  5  ก-ข  แสดงมห้เหหนวาามนชาวงวันที่ 1- 9 
ขโงการทดลโง สาหราายมีการน าไนเตรทและฟโสเฟต
ไปมช้มนการเติบโต เนื่โงจากพบวาาทั้งไนเตรทและ
ฟโสเฟตมีคาาลดลง ซึ่งมีโัตราการมช้ไนเตรทและ

ฟโสเฟตเทาากับ  0 . 02  มิลลิกรัม /ไนโตรเจน /ลิตร /วัน 
และ  1 . 09  มิลลิกรัม /ฟโสฟโรัส /ลิตร /วัน ตามล าดับ 

จากนั ้นเมื่โย้ายสาหราายไปเลี้ยงที่ 22, 27 และ 01 
โงศาเซลเซียส พบวาาสาหราายยังมีการน าธาตุโาหาร
ไปมช้ เพื่โการเติบโต โดยสาหราายที่ เลี้ยงภายมต้
โุณหภูมิ 22  โงศาเซลเซียส ยังมีการน า      ไนเตรท
และฟโสเฟตไปมช้มนโัตราที่สูงกวาาการเลี้ยงที่ 22 และ 

01  โงศาเซลเซียส ซึ่งมีโัตร าการมช้เทาากับ 1. 54 
มิลลิกรัม /ไนโตรเจน /ลิตร /วัน และ  1 . 25  มิลลิกรัม/

ฟโสฟโรัส /ลิตร /วัน ตามล าดับ  สาวนสาหราายที่เลี้ยง
ภายมต้โุณหภูมิ 01  โงศาเซลเซียส พบวาามีการน าไน

เตรทและฟโสเฟตไปมช้มนโัตราที่ต่ ามาก คืโ  1 . 09 
มิลลิกรัม /ไนโตรเจน /ลิตร /วัน และ  1 . 14  มิลลิกรัม/

ฟโสฟโร ัส /ลิตร/วัน ตามล าดับ  
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รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนเตรท )ก (และ

ฟโสเฟต )ข (มนระหวาางการทดลโง  
5.2 ปริมาณไขมันมนสาหราาย S. Armatus 

ที่เลี้ยงภายมต้สภาวะโุณหภูมิแตกตาางกัน  
 เมื่โวิเคราะห์ปริมาณไขมันขโง S. armatus 
พบวาาปริมาณไขมันมนสาหราายไดเ้พิ่มสูงขึ้นจาก 05.52 

เป็น 02 . 59 เปโร์เซหนต์มนน้ าหนักแห้ง มนวันที่  1  และ 
9  ขโงการทดลโง ตามล าดับ  (รูปที่ 4) และหลังจาก

นั้น พบวาาการเปลี่ยนสาหราายไปเลี้ยงที่โุณหภูมิต่ า 
เทาากับ 01 โงศาเซลเซียส สามารถกระตุ้นมห้สาหราาย
สะสมไขมันได้ เพ ิ่มขึ้นสูงที่สุด โดยมีคาา  24. 10 
เปโร์เซหนต์มนน้ าหนักแห้ง มนวันที่ 05 ขโงการทดลโง 
ซึ่งมีความแตกตาางโยาางมีนัยส าคัญทางสถิติ ) p≤0.05 (

กับไขมันมนสาหราายที่  22  และ  22  โงศาเซลเซียส ที่
สามารถมห้ปริมาณไขมันสูงสุดเพียง  02 . 91  และ 

04. 22  เปโร์เซหนต์มนน้ าหนักแห้ง มนวันที่ 04 และ 02 
ขโงการทดลโง ตามล าดับ  

หากพิจารณาผลผลิตขโงไขมันมนสาหราายที่
ได้หลังจากวันที่ 9  ขโงการทดลโง จนกระทั่งถึงวันที่
สาหราายมห้ปริมาณไขมันสูงสุด พบวาา การย้าย

สาหราายไปเลี้ยงที่  01  โงศาเซลเซียส นานเพียง  4  วัน 
 )วันที่  05  ขโงการทดลโง  (จะมห้ผลผลิตไขมันเทาากับ 

1.37 มิลลิกรัม -ไขมัน /ลิตร /วัน มน ขณะที่สาหราายมี
ผลผลิตไขมันเมื่โเลี้ยงที่ 22  และ  22  โงศาเซลเซียส 
1. 20 และ 1 . 91 มิลลิกรัม-ไขมัน /ลิตร/วัน มนวันที่ 04 

และ 02 ขโงการทดลโง ตามล าดับ  

 
รูปที่ 4 ปริมาณไขมนัมน S. armatus มนระหวาางการ
ทดลโง โดยหลังจากวันที่ 9 ได้เลี้ยงสาหราายที่แตกตาาง

กัน 
6 .สรุปและการอภิปรายผล 

สาหราาย Scenedesmus  sp. สามารถ
ด ารงชีวิตได้มนชาวงโุณหภูมิกว้างคืโ 8-33 โงศา
เซลเซียส โดยมีโุณหภูมิที่เหมาะสม คืโ 24.5 โงศา
เซลเซียส [11] และยังสามารถเติบโตได้ดีมนชาวงความ
เข้มแสงกว้างตั้งแตา 550–55,000 ลักซ์ [12,13]  

การทดลโงนี้ได้เลี้ยงสาหราายที่โุณหภูมิ 25 
โงศาเซลเซียส และความเข้มแสง 0111 ลักซ์ โดยมช้
เวลา 9  วัน เพื่โมห้สาหราายสามารถเติบโตสูาระยะ
ทวีคูณ และจากนั้นจึงแบางสาหราายไปเลี้ยงตาโที่

โุณหภูมิเทาาเดิม คืโ 22 โงศาเซลเซลเซียส และสูงขึ้น
เป็น  22  โงศาเซลเซียส และต่ าลงเป็น  01  โง ศา

เซลเซียส เพื่โติดตามทั้งการเติบโตและการสะสม
ไขมัน โดยมห้แสงที่ความเข้มลดลงเป็น 678 ,996 และ 
531 ลักซ์ ตามล าดับ เพื่โมห้สาหราายมนระยะการเลี้ยง
นี้ชะลโการเติบโตแตายังสามารถด ารงชีวิตโยูาได้ [13] 
ซึ่งรูปที่ 0  พบวาามนวันที่  9  วัน ขโงการเลี้ยงสาหราาย
ภายมต้โุณหภูมิ 22  โงศาเซลเซียส สาหราายเริ่มเข้าสูา
การเติบโตแบบทวีคูณ โดยมห้จ านวน เซลล์เพียง 
52.29x014 เซลล์ตาโมิลลิลิตร แตาหากย้ายสาหราายไป
เลี้ยงตาโที่  22  โงศาเซลเซียส พบวาาจะมห้ความ
หนาแนานเซลล์สูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น  89.89x104  เซลล์/

มิลลิลิตร  )มนวันที่  02  ขโงการทดลโง  ( ซึ่งสาหราาย
เติบโตได้น้โยกวาาที่ 22 โงศาเซลเซียส และหากชนิด 
)species  (ขโงสาหราายแตกตาางกันกหโาจจะมีโุณหภูมิ
ที่เหมาะสมตาโการเติบโตแตกตาางกันได้ และรวมถึง
ชนิดและปริมาณขโงธาตุโาหารด้วย  [11] มนขณะที่

การย้ายเซลล์มาเลี้ยงที่ 01 โงศาเซลเซียส พบวาาเซลล์
เติบโตเข้าสูาระยะคงที่โยาางรวดเรหว ซึ่งจ านวนเซลล์ 
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สาหราายจะคงที่และหลังจากนั้นจะเร่ิมลดลง [8]  ทั้งนี้
เนื่โงจากที่โุณหภูมิต่ า สาหราายจะมีเมแทบโลิซึม
ลดลงเพียงเพื่โส ารโงพลังงานมห้ เซลล์สามารถ
ด ารงชีวิตไว้เทาานั้น  

มนระหวาางการเติบโตขโงสาหราายมีความ
ต้โงการไนโตรเจนและฟโสฟโรัสไปมช้มนการเติบโต 
โดยไนโตรเจนจะเป็นโงค์ประกโบขโงกรดโะมิโน ซึ่ง
หากไนโตรเจนลดลงจะสางผลมห้มห้การเติบโตขโง
สาหราายลดลง แตาปริมาณไขมันจะเพิ่มขึ้น [15] สาวน
ฟโสฟโรัสมีบทบาทตาโกระบวนการถาายเทพลังงาน
และกระบวนสร้างกรดนิวคลีโิก หากขาดฟโสฟโรัสมี
ผลมห้ปริมาณ โปรตีน คลโโรฟิลล์ -เโ  RNA และ DNA 
ลดลงได้ [14] และจากรูปที่ 5 พบวาามนชาวงสาหราาย S. 
armatus มีการเติบโตนั้น จะมีการน าทั้งไนเตรทและ
ฟโสเฟตไปมช้มนโัตราสูงกวาามนชาวงที่เซลล์ท้ายขโง
การเลี้ยง  )หลังจากวันที่  9  ขโงการท ดลโง   (ซึ่งเป็น
ชาวงที่ เซลล์เติบโตเข้าสูาระยะคงที่  และการเติบโต

มนชาวงนี้  พบวาา  ที่ โุณหภูมิ  01  โงศาเซลเซียส 
สาหราายจะมีขนาดเซลล์มหญากวาาที่  22  และ  22  โงศา

เซลเซียส   )รูปที่  2 ) เนื่โงจากเมื่โโุณหภูมิลดต่ าลง จะ
สางผลมห้สาหราายเกิดความเครียดและลดโัตราการเผา
ผลาญพลังงานลง จากนั้นจะเกหบสะสมพลังงานมนรูป
ขโงไขมันแทนจึงไมามีการน าพลังงานไปมช้มนการแบาง
เซลล์ส าหรับเติบโต   สางผลมห้เซลล์สาหราายจึงมีขนาด
มหญาขึ้น [6] 

ทั้งนี้โุณหภูมิมีผลตาโโงค์ประกโบทางเคมีมน
สาหราายชนิดตาางๆ [12] โดยที่สาหราายจะสะสมไขมัน
ม น เ ยื่ โ หุ้ ม เ ซ ล ล์  ม น รู ป ข โ ง ไ ต ร ก ลี เ ซ โ ร โ ล 
 )triacylglycerol, TAG) เพื่โน าไปมช้มนรูปขโง
คาร์บโนและพลังงาน ดังนั้นหากเกิดความเครียดมน
โุณหภูมิต่ าจะพบวาาสาหราายสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้น
เพื่โมช้เป็นพลังงานส ารโงส าหรับมช้มนการเติบโต  [6] 
โีกทั้งการที่ความเข้มข้นขโงธาตุโาหารลดลงกหมีผล
สางเสริมตาโการสะสมไขมันมนสาหราายด้วยเชานกัน ซึ่ง
เมื่โน าสาหราายมาเลี้ ยงที่ โุณหภูมิต่ า  01  โงศา
เซลเซียส เพื่โกดดันมห้สาหราายเครียด ผลการทดลโง
พบวา าสาหรา ายมีการสะสมไขมันสู งถึ ง  24. 10 
เปโร์เซหนต์มนน้ าหนักแห้ง และมห้ผลผลิตไขมันได้สูง

กวาาการน าไปเลี้ยงที่ 22  และ  22  โงศาเซลเซียส   
)รูป  

 
ที่ 4) และการเพิ่มโุณหภูมิมห้สูงขึ้นเป็น   52  โงศา
เซลเซียส [16]  กหสางผลมห้สาหราายเครียด และสามารถ
สะสมไขมันเพิ่มสูงขึ้นได้เชานกัน โดยสามารถมห้ไขมัน
มากถึ ง  59 . 2  เปโร์ เซห นต์ มนน้ าหนั กแห้ ง  [16]  
นโกจากนี้ยังพบวาาความเข้มแสงมีผลตาโการสะสม
ไขมันด้วยเชานกัน โดย [15] พบวาาการมห้ความเข้มแสง
ต่ าเพียง 221-2, 221  ลักซ์ พบวาาสาหราายมีการเติบโต
และมีการสะสมไขมันต่ า ดังนั้นมนการทดลโงครั้งนี้จึง
ได้ย้ายสาหราายมาเลี้ยงที่โุณหภูมิแตกตาางกันแตามี
ความเข้มแสงต่ าเพื่โป้โงกันไมามห้ความเข้มแสงเป็น
ปัจจัยหลักมนการกระตุ้นมห้สาหราายสะสมไขมัน 
เนื่โงจากมนการทดลโงนี้ต้โงการมห้โุณหภูมิเป็น
ปัจจัยหลักที่กระตุ้นมห้สาหราายสะสมไขมัน  

ผลจากการทดลโงมนครั้งนี้ได้แสดงมห้เหหน
แนวทางมนการกระตุ้นมห้สาหราาย S. armatus สะสม
ไขมันได้เพิ่มสูงขึ้น โดยต้โงเลี้ยงสาหราายมห้ได้มวล
ชีวภาพสูงกาโนและหลังจากนั้นน าสาหราายไปเลี้ยงตาโ
มนโุณหภูมิต่ า 01  โงศาเซลเซียส นาน  4  วัน เพื่โ
กระตุ้นมห้สาหราายสะสมไขมันได้สูงขึ้น โยาางไรกหตาม 
การน าสาหราายไปเลี้ยงที่โุณหภูมิต่ าจ าเป็นต้โงมช้
พลังงานเพิ่มเติม ดังนั้นมนโนาคตจึงควรมีการประเมิน
ต้นทุนมนการผลิตไขมันจากสาหราาย และจากการวิจัย
นี้ยังพบวาาต้โงมช้พื้นที่ขโงตู้แชามากมนการทดลโง
กระตุ้นการสะสมไขมันมนสาหราาย ซึ่งโาจจะมีการลด
ปริมาตรโาหารสาหราายกาโนน ามาแชาเยหนเพื่โลดพื้นมน
การมช้งานได้  
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