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วิธีการทดลอง
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
1. ศึกษาผลของตําแหน่งการวางของอิเล็กโทรดต่อการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
2. ศึกษาผลของการเอียงของอิเล็กโทรดที่อยู่ทตี่ ําแหน่งด้านบนต่อการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําไฟฟ้าของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้นและระยะเวลา
ในการให้กระแสไฟฟ้า
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าชีวมวล (Biomass) ค่าการดูดกลืนแสง
(Optical Density, OD) และค่าจํานวนนับเซลล์สาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Cell count)
5. ศึกษาผลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด และระยะเวลา
ในการให้กระแสไฟฟ้าต่อการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
6. ศึกษาผลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด และระยะเวลา
ในการให้กระแสไฟฟ้าต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหลังการเก็บเกี่ยวด้วยกระแสไฟฟ้า
สรุปผลการทดลอง
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สารบาญภาพ
ภาพที่
1 แผนภาพการติดตั้งระบบการทดลองเก็บเกี่ยวสาหร่ายคลอเรลลาด้วยกระแสไฟฟ้าตรง
2 รูปแบบการวางของอิเล็กโทรด: (ก) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งด้านข้างตั้งฉากกับฐาน
ของภาชนะ; (ข) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะและขั้วบวก (anode) อยู่ที่
อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านล่าง และ (ค) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะและ
ขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบน
3 รูปแบบการเอียงของอิเล็กโทรด (ก) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะและ
ขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบน วางขนานกับแนวราบไม่เอียงทํามุม และ
(ข) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะและขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรด
ด้านบนตําแหน่งเอียงทํามุม 20 องศากับแนวราบ
4 ผลการเก็บเกีย่ วสาหร่ายด้วยไฟฟ้าเมื่อวางอิเล็กโทรดแบบที่ 1 คือ อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่ง
ด้านข้างตั้งฉากกับฐานของภาชนะ (ข้างซ้ายและข้างขวา)
5 ผลการเก็บเกีย่ วสาหร่ายด้วยไฟฟ้าเมื่อวางอิเล็กโทรดแบบที่ 2 คือ อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่ง
ขนานกับฐานของภาชนะ (ตําแหน่งด้านบนและด้านล่าง) และขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรด
ตําแหน่งด้านล่าง
6 ผลการเก็บเกีย่ วสาหร่ายด้วยไฟฟ้าเมื่อวางอิเล็กโทรดแบบที่ 3 คือ อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่ง
ขนานกับฐานของภาชนะ (ตําแหน่งด้านบนและด้านล่าง) และขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรด
ตําแหน่งด้านบน
7 ผลการเก็บเกีย่ วสาหร่ายด้วยไฟฟ้าเมื่อวางอิเล็กโทรดขนานกับฐานของภาชนะ
(ตําแหน่งด้านบนและด้านล่าง) และ ขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบน
(ก) เอียงทํามุม 20 องศากับแนนราบ และ (ข) วางขนานกับแนวราบ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําไฟฟ้าของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น 250 มิลลิลิตรและระยะเวลา
ในการให้กระแสไฟฟ้าที่ 2, 3 และ 4 โวลท์ นาน 3 นาที อิเล็กโทรดตัวบนเป็นขั้วบวก
เอียงทํามุม 20 องศากับแนวราบ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 2.5 เซนติเมตร
9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น 250 มิลลิลิตรและระยะเวลา
ในการให้กระแสไฟฟ้าที่ 2, 3 และ 4 โวลท์ นาน 3 นาที อิเล็กโทรดตัวบนเป็นขั้วบวก
เอียงทํามุม 20 องศากับแนวราบ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 2.5 เซนติเมตร
10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าชีวมวล (Biomass) และความเข้มข้นของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น
(Concentration)
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ภาพที่
11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (OD) ที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร และ
ความเข้มข้นของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น (Concentration)
12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจํานวนนับสาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Cell count) และ
ความเข้มข้นของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น (Concentration)
13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าชีวมวล (Biomass) และค่าจํานวนนับเซลล์สาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์
(Cell count) ของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น
14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าชีวมวล (Biomass) และค่าการดูดกลืนแสง (OD) ของหัวเชื้อ
สาหร่ายเริ่มต้น ที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร
15 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจํานวนนับเซลล์สาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Cell count) และ
ค่าการดูดกลืนแสง (OD) ของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้นที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร
16 ลักษณะของสาหร่ายทดลองที่สภาวะ 3 โวลท์ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร
ระยะเวลการให้กระแสไฟฟ้า 3 นาที (ก) ก่อนการทดลอง, (ข) ระหว่างการทดลอง และ
(ค) หลังการทดลอง
17 ค่าการดูดกลืนแสง (OD) ของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้บริเวณผิวหน้าที่สภาวะต่าง ๆ
ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร และนําไปเลีย้ งต่อเป็นระยะเวลา 3 วัน
18 อัตราการเจริญเติบโต (%) ของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้บริเวณผิวหน้าที่สภาวะต่าง ๆ
ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร และนําไปเลีย้ งต่อเป็นระยะเวลา 3 วัน
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20
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21
25

32
32

ภาพผนวกที่
1 ภาพตัวอย่างเซลล์สาหร่ายคลอเรลลาบนแผ่นฮีโมไซโตมิเตอร์ที่มองผ่านเลนส์
กล้องจุลทรรศน์ กําลังขยาย 40 เท่า
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ตารางที่
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5

หน้า
ลักษณะปรากฏของสาหร่ายหลังการให้กระแสไฟฟ้าที่สภาวะต่าง ๆ โดยใช้ระยะห่าง
ระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร
ลักษณะปรากฏของสาหร่ายหลังการให้กระแสไฟฟ้าที่สภาวะต่าง ๆ โดยใช้ระยะห่าง
ระหว่างอิเล็กโทรด 2.5 เซนติเมตร
ค่าการดูดกลืนแสง (OD) ของน้าสาหร่ายคลอเรลลาหลังการให้กระแสไฟฟ้าที่สภาวะ
ต่าง ๆ โดยวัดบริเวณกลางภาชนะที่ระดับความลึกจากผิวหน้า 2.5 เซนติเมตร
ลักษณะปรากฏและการเจริญเติบโตของสาหร่ายหลังการเก็บเกี่ยวที่สภาวะต่าง ๆ
โดยใช้ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร ระยะเวลา 3 วัน
ค่าการดูดกลืนแสง (OD) ของเซลล์สาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้บริเวณผิวหน้าที่สภาวะต่าง ๆ
ทีใ่ ช้ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร ระยะเวลา 3 วัน
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25
29
33

การเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก (Chlorella sp.) ด้วยการใช้ไฟฟ้า
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี๑* ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ๒ และ จารุวรรณ สุพรรณพยัคฆ์1
๑
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้า กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้า กรมประมง
๒
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากระบวนการและสภาวะที่ เ หมาะสมของการใช้ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรงในการเก็บเกี่ยวหัวเชื้อสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella sp.) ที่มีความเข้มข้นประมาณ 3.00x107
ถึง 5.00x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยศึกษาผลของตาแหน่ง ทิศทางและองศาความลาดเอียงของอิเล็กโทรดต่อ
การเก็บเกี่ยวสาหร่าย รวมทั้ง ศึกษาผลของปัจจัย 3 ตัวแปร ที่มีต่อการเก็บเกี่ยวและการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้ ได้แก่ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (2, 3 และ 4 โวลท์) ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด (1.5
และ 2.5 เซนติเมตร) และระยะเวลาการให้กระแสไฟฟ้า (3, 4 และ 5 นาที) ผลการศึกษา พบว่า ตาแหน่งของ
อิเล็กโทรดทั้งสองอัน ควรอยู่ในตาแหน่งขนานกับฐานของภาชนะ และอิเล็กโทรดตาแหน่ง ด้านบนควรเป็น
ขั้วบวก (anode) และเอีย งทามุม 20 องศากับแนวราบ ส่วนอิเล็กโทรดตาแหน่ง ด้านล่างควรเป็นขั้วลบ
(cathode) และวางขนานในแนวราบ ไม่เอียงทามุม
สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ในเชิงปริมาณ
เชิ ง คุ ณ ภาพ และระยะเวลา คื อ ที่ ส ภาวะ 3 โวลท์ ระยะเวลา 3 นาที ระยะห่ า งระหว่ า งอิ เ ล็ ก โทรด
1.5 เซนติเมตร สาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้ มีค่าจานวนนับเซลล์สาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ เท่ากับ 7.64x108
เซลล์ต่อมิลลิลิตร เพิ่มขึ้น 19.97 เท่า พลังงานไฟฟ้าต่อน้าหนักสาหร่าย 0.102 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม
สาหร่าย ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อกิโลกรัมสาหร่าย 0.33 บาทต่อกิโลกรัมสาหร่าย ปริมาตรของน้าสาหร่าย ลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 7.92 ของปริมาตรหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น หรือลดลง 12.63 เท่า
คาสาคัญ: สาหร่ายขนาดเล็ก สาหร่ายคลอเรลลา การเก็บเกี่ยวสาหร่าย ไฟฟ้า
*ผู้รับผิดชอบ: เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร: ๐-๒๙๔๐-๖๑๓๐-๔๕ ต่อ ๔๓๑๕
Email: fluke_w2001@yahoo.com, pisitw@fisheries.go.th
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The Harvesting of Microalgae (Chlorella sp.) by Electricity
Pisit Wongsa-Ngasri1* Pamornpan Chatpoom 2 and Jaruwan Supanpayak 1
1
Fisheries Product Research and Development Group,
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division, Department of Fisheries
2
Marine Fisheries Research and Development, Department of Fisheries
Abstract
The objectives of this study were to investigate process and optimal conditions
for harvesting microalgae (Chlorella sp.) with initial density approximately ranging from
3.00x107 to 5.00x107 cell/ml by using direct current electricity. The position, alignment and
angle of inclination of two electrodes were studied. Also, three factors affecting microalgae
harvest and growth were varied, namely, voltage applied (2, 3 and 4 volt), gap between
electrodes (1.5 and 2.5 centimeter) and time (3, 4 and 5 minute). The results showed that
both electrodes should be placed in parallel direction with the base of container and the
upper electrode should be assigned as anode (+) with 20-degree inclination while the lower
electrode should be assigned as cathode (-) with no inclination.
The optimal condition for harvesting the microalgae 250 ml, in terms of quantity,
quality and time, was at 3 volt, 1.5 centimeter gap between electrodes and for 3 minute.
The harvested microalgae had cell count value at 7.64x108 cell/ml, increasing 19.97 times.
Energy consumption per dry weight of harvested microalgae was 0.102 kWh/kg. The capital
cost was 0.33 Baht per dry weight of harvested microalgae and the volume of microalgae
with growth medium could be substantially reduced to 7.92 % of initial volume of preharvested microalgae (12.63 times reduction).
Key words: microalgae, Chlorella sp., harvest, electricity
*Corresponding author: Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2940-6130-45 ext. 4315
Email: fluke_w2001@yahoo.com, pisitw@fisheries.go.th
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คํานํา
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แพลงก์ตอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นอาหาร
หลักในการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน เพราะแพลงก์ตอนเป็นอาหารที่ มีคุณ ค่าทางโภชนาการสูง ช่วยควบคุม
คุณภาพน้ําให้เหมาะสมต่อการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปให้มี
ความเหมาะสมต่อสัตว์น้ําวัยอ่อน แต่อาหารสําเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมบูรณ์ทําได้ยาก และผลเสีย
คือ อาหารจะจมน้ําได้ง่าย ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของลูกสัตว์น้ําที่จะลอยอยู่ในน้ําในช่วงระยะแรกของการ
เจริญเติบโต
ปัจจุบันอาหารที่ใช้ในการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนทั้งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เริ่มมี
บทบาทที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักประสบปัญหาในการเพาะเลี้ยง
แพลงก์ตอน ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น หัวเชื้อแพลงก์ตอนที่ได้มาคุณภาพไม่ดี ไม่แข็งแรงพอ รวมทั้ง
เกษตรกรขาดความรู้และความชํานาญในการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
แพลงก์ตอนพืชหรือสาหร่ายขนาดเล็ก (Microalgae) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสารสีภายในเซลล์ สามารถ
สั ง เคราะห์ แ สงได้ ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการสั ง เคราะห์ แ สงมี ม ากกว่ า พื ช บก (Pirt, 1986) โดยการใช้ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ใช้ในการ
เจริญเติบโตของสารอินทรีย์ภายในเซลล์ เช่น ไขมัน (Brown and Zeiler, 1993) มีการนําสาหร่ายขนาดเล็ก
ไปใช้ในกระบวนการกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในการลดภาวะ
เรือนกระจก (greenhouse effect) สาหร่ายขนาดเล็กหลายชนิดมีไขมันเป็นองค์ประกอบสูง ทําให้มีการนําไป
ผลิตเป็นไบโอดีเซลล์ (biodiesel) บางชนิดมีไขมันมากถึงร้อยละ 80 ของน้ําหนักแห้งของสาหร่ายขนาดเล็ก
(Chisti, 2007) สาหร่ายขนาดเล็กยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง (มีการแบ่งเซลล์มากกว่า 3 ครั้งในหนึ่งวัน)
และสาหร่ายขนาดเล็กจัดได้ว่า ไม่ได้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรง ทําให้ไม่มีปัญหาเหมือนกับพืชพลังงานอื่น ๆ
ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ สาหร่ายขนาดเล็กยังเป็นอาหารเบื้องต้นของห่วงโซ่อาหาร
(food chian) ในแหล่งน้ํา ซึ่งเป็นผู้ผลิต (producer) ในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและทําให้การควบคุม
สภาวะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําง่ายขึ้น สาหร่ายขนาดเล็กที่นิยมทําการเพาะเลี้ยงและใช้เป็นอาหารลูกสัตว์น้ํา
วัยอ่อน ได้แก่ Chlorella sp., Tetraselmis sp., Isochrysis sp., Chaetoceros sp. และ Skeletonema sp.
Chlorella sp. เป็นสาหร่ายสีเขียว จัดอยู่ในดิวิชั่น Chlorophyta ชั้น Chlorophyceae อันดับ
Chlorellales วงศ์ Chlorellaceae สกุล Chlorella มีลักษณะสําคัญ คือ เป็นสาหร่ายเซลล์์เดียว มีขนาดเล็ก
ประมาณ 1-10 ไมครอน อาจอยู่เป็นเซลล์์เดี่ยว ๆ หรือรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ลักษณะของเซลล์์มีรูปร่างหลาย
แบบ เช่น ทรงกลม รูปไข่ และรูปรี เซลล์์มีหลายขนาด Chlorella sp. มีคลอโรพลาสรูปร่างคล้ายถ้วยหรือ
ระฆั ง หรือ เป็น แบบแถบข้าง (parietal) อาจมี ห รือ ไม่มี เม็ ด แป้ง ไม่มี รยางค์แ ละคอนแทรคไทล์ แวคิ วโอล
(contractile vacuole) (Richmond and Grobbelaar, 1986) ผนั งเซลล์์หนาและแข็ง มี 3 ชั้ น ผนั งเซลล์ ์
ชั้นกลางหนาที่สุดประกอบด้วย เซลล์ลูโลสและเฮมิเซลล์ลูโลส ผนังเซลล์์ชั้นนอก เป็นสารประกอบโพลีเมอร์
ซึ่ งทํ าหน้าที่ จับ กั บ โลหะหนั ก หรือสารพิ ษ ได้อย่างรวดเร็ว และผนั งเซลล์ชั้น ในสุ ดเป็น ชั้น ของเยื่อหุ ้ม เซลล์ ์
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(วิ สั ย , 2534; Becker and Venkataraman, 1984) การสื บ พั น ธุ ์เ ป็น แบบไม่อ าศั ย เพศ โดยการสร้า ง
autospore ภายในเซลล์ ์ที่ เจริญ เต็ ม วั ย เซลล์ ์ข อง Chlorella sp. เติ บ โตได้ในแหล่งที่ มี ค วามเข้ม ข้น ของ
สารอาหารในช่วงกว้าง ในธรรมชาติจึงพบ Chlorella sp. ทั้งในสภาพน้ําจืด น้ําเค็ม และน้ําเสีย (Richmond
and Grobbelaar, 1986) โดยทั่วไป Chlorella sp. มีทั้งที่อยู่อย่างอิสระและบางชนิดก็อาศัยอยู่ภายในตัวของ
สัตว์อื่น เช่น ฟองน้ํา ไฮดรา โปรโตซัว เป็นต้น บางครั้งเรียก Chlorella sp. ชนิดนี้ ว่า Zoochlorella
ปัจจุบันนี้ มีการนําสาหร่ายขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น การสกัดน้ํามันมาใช้ในการ
ผลิตไบโอดีเซล การสกัดสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น สีผสมอาหาร สารต้านอนุมูล
อิสระ สารทําให้เกิดเจล อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง เนื่องจาก สาหร่าย
ขนาดเล็ก เป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพและมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูง เพราะไม่จําเป็นต้องใช้บริเวณพื้นที่กว้างในการ
เพาะเลี้ยง มีการเติบโตที่รวดเร็ว วงจรชีวิตสั้นและมีปริมาณไขมันที่สูงมากกว่าพืชที่นํามาบริโภคเป็นอาหาร
(Liu et al., 2013a; Weyer et al., 2009)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตสาหร่ายขนาดเล็ก มีขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคในการผลิต (bottle
neck steps) อยู่ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการผลิตสาหร่ายขนาดเล็กให้มีความเข้มข้นสูงและขั้นตอนการเก็บ
เกี่ยวสาหร่าย มีการพัฒนาปรับปรุงทางพันธุกรรมของสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้พันธุวิศวกรรมมาช่วยเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตสาหร่ายขนาดเล็กในระดับที่ความเข้มข้นสูง แต่มีการศึกษาค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเก็ บเกี่ย วสาหร่ายขนาดเล็กที่ มี ป ระสิท ธิภ าพและต้น ทุ นไม่ สูง เนื่ องจากสาหร่ายมีขนาดที่เล็ก
ประมาณ 3-30 ไมโครเมตร และค่อนข้างบอบบาง ผิวของสาหร่ายขนาดเล็กมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ (ประมาณ
-7.5 ถึง -40 มิลลิโวลท์) ทําให้สาหร่ายสามารถแขวนลอยอยู่ในน้ําได้อย่างเสถียรและมีความเข้มข้นในการ
เพาะเลี้ยงค่อนข้างต่ํา (0.5-5 กรัมต่อลิตร) ความหนาแน่นของสาหร่ายขนาดเล็กใกล้เคียงกับน้ํา (0.2-0.5
กิโลกรัมแห้งต่อลูกบาศก์เมตร) ทําให้ยากต่อการแยกและเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กออกจากน้ํา (GarzonSanabria et al., 2012) ซึ่งขั้นตอนการแยกและเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 30 โดยประมาณ
ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและต้นทุนของขั้นตอนการแยกและเก็บ
เกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กจากน้ําในปริมาณที่มากจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Rios et al., 2012; Liu
et al., 2013a)
ปัจจุบันมีวิธีการแยกและเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กอยู่หลายวิธี ซึ่งสามารถแบ่งได้อย่างกว้าง ๆ
4 วิธี คื อ การใช้วิธีท างกล (mechanical) ทางไฟฟ้ า (electrical) ทางชีววิท ยา (biological) และทางเคมี
(chemical) (Christenson and Sim, 2011) การใช้วิธีทางกล เป็นการอาศัยแรงกลจากภายนอกเพื่อแยกและ
เก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก เช่น การใช้แรงเหวี่ยง (centrifugation) การกรอง (filtration) การตกตะกอน
(sedimentation) การใช้อากาศเพื่อให้สาหร่ายขนาดเล็กลอยแยกออกมา (dissolved air floatation) และ
การใช้เมมเบรนชนิดอุลตร้าฟิวเตชัน (ultrafiltation membrane) (Liu et al., 2013a) การเลือกใช้วิธีการ
เก็บเกี่ยวสาหร่ายขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและขนาดของเซลล์สาหร่าย มูลค่าและความต้องการทางการตลาด
ถ้ า เซลล์ ส าหร่ า ยมี ข นาดเล็ ก จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เวลาในการเก็ บ เกี่ ย วนานขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วิ ธี ที่ อ าศั ย
แรงโน้มถ่วงของโลกในการเก็บเกี่ยว
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การเก็บเกี่ยวโดยการใช้แรงเหวี่ยงเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่ สุดและมีประสิท ธิภาพ แต่สิ้นเปลือง
พลั งงานมาก ไม่ เหมาะสมในการนํ าไปใช้ เก็ บ เกี่ ย วสาหร่ ายที่ มี มู ล ค่ าไม่ สู งมาก เช่ น สาหร่ายที่ นํ าไปสกั ด
biodiesel หรือ สาหร่ายที่นําไปทําเป็นอาหารสัตว์น้ํา ในขณะที่ การตกตะกอนทางเคมีและการกรองเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ําและใช้เวลานานไม่เหมาะสมกับสาหร่ายที่มีขนาดเล็กมาก (Guldhe et al., 2015)
การเก็ บ เกี่ ย วด้ ว ยวิ ธี ท างไฟฟ้ า เคมี ใช้ ห ลั ก การ 2 ส่ ว น คื อ การตกตะกอนด้ ว ยไฟฟ้ า
(electrocoagulation) และการลอยขึ้นด้วยไฟฟ้า (electroflotation) จึงเป็ น วิธีที่สามารถนํ าไปปรับใช้ ได้
หลากหลาย ต้นทุนต่ําและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีหรือไม่มีสารเคมีก็ได้ การตกตะกอนด้วย
ไฟฟ้าเป็นการทําให้ประจุไฟฟ้าของเซลล์สาหร่ายเปลี่ยนจากประจุลบเป็นกลางและจับตัวเป็นกลุ่มตะกอน
ในขณะที่ ฟ องอากาศที่เกิ ดจากปฏิ กิริยาไฟฟ้ าเคมีทํ าหน้ าที่ให้กลุ่มตะกอนที่ เกิดขึ้น ลอยขึ้ น สู่ผิวหน้ า และ
สามารถเก็บเกี่ยวสาหร่ายจากผิวหน้าได้ หรือกลุ่มตะกอนบางส่วนอาจตกตะกอนลงสู่ด้านล่าง นอกจากนี้
การใช้ไฟฟ้ายังอาศัยกระบวนการ electrophoresis เนื่องจากผิวของสาหร่ายขนาดเล็กมีประจุเป็นลบ จึงวิ่ง
ไปสู่อิเล็กโทรดขั้วบวก ทําให้กระแสไฟฟ้ามีผลต่อการแยกของสาหร่ายขนาดเล็ก (Guldhe et al., 2015)
Vandamme et al. (2011) ทดลองเก็ บ เกี่ ย วสาหร่ า ยน้ํ า จื ด Chlorella vulgaris ปริ ม าตร
1 ลิ ตร ด้ วยวิธี Electro-Coagulation-Flocculation (ECF) ใช้ ไฟฟ้ ากระแสตรงตั้งแต่ 0.3 ถึ ง 2.4 แอมป์
ระยะเวลา 10 ถึ ง 80 นาที ไฟฟ้ าผ่ านอิ เล็ ก โทรด (พื้ น ที่ ผิ ว 200 ตารางเซนติ เมตร) 2 ตั ว ที่ ข นานกั น ใน
แนวตั้งฉากกับฐานภาชนะ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 4.4 เซนติเมตร อิเล็กโทรดขั้วลบทําจากโลหะผสม
ระหว่าง iridium oxide และ titanium oxide ซึ่งมีความเสถียรสูง ส่วนอิเล็กโทรดขั้วบวกทําจากอะลูมิเนียม
หรือ เหล็ก เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวให้ประจุบวก โดยประจุบวกบางส่วน ทําปฏิกิริยากับเซลล์สาหร่ายที่มีผิวเป็น
ประจุลบ ทําให้ประจุรวมเป็นกลางและตกตะกอน และประจุบวกบางส่วนจะเกิดปฏิกิริยากับ hydroxide เป็น
aluminium hydroxide, ferric hydroxide หรื อ ferrous hydroxide เพื่ อ จั บ สาหร่ า ยให้ ต กตะกอนสู่
ก้นภาชนะ ในขณะที่ก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งเกิดที่ขั้วลบและขั้วบวก ตามลําดับ เป็นตัวพาสาหร่ายให้
ลอยขึ้นที่ผิวหน้า สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวสาหร่าย คือ ที่ 0.3 แอมป์ เวลา 35 นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า
2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมสาหร่าย (kWh/kg)
การใช้วิธีท างชีววิท ยา จะเป็นการทําให้เกิดการจับตัวและตกตะกอน โดยการทําปฏิกิริยากับ
สารประเภทโพลิ เมอร์ที่ อ ยู่ ระหว่ างเซลล์ ข องสาหร่ายขนาดเล็ ก เอง เช่น พวกโปรตี น หรือ โพลิ แ ซคคาไรด์
(Nie et al., 2011) ส่วนการใช้วิธีทางเคมี ส่วนมากจะเกี่ยวกับการจับตัวและแยกตัวออกมา โดยการใช้สารเคมี
ทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ รวมทั้งมีการใช้สารอิเล็กโทรไลต์และสารโพลิเมอร์สังเคราะห์ (Zheng
et al., 2012; Granados et al., 2012) การแยกและการเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก ยังสามารถทําได้โดย
การควบคุ ม คุ ณ สมบั ติ ข องอาหารเลี้ ย งสาหร่ า ย (growth medium) โดยการปรั บ ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง
ซึ่งมีรายงานว่า การเพิ่มค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเลี้ยงสาหร่าย จะเหนี่ยวนําให้เกิดการไฮโดรไลซิสของ
อิออนโลหะที่อยู่ในอาหารและเกิดการรวมตัวเป็นไฮดรอกไซด์ของโลหะ (metallic hydroxide) ซึ่งจะจับตัวกับ
สาหร่ า ยขนาดเล็ ก และตกตะกอนแยกตั ว ออกมา เนื่ อ งจากเกิ ด ความเป็ น กลางขึ้ น ที่ ผิ ว ของสาหร่ า ย
(Vandamme et al., 2011; Liu et al., 2013a)
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อย่างไรก็ตาม วิธีทางไฟฟ้า มีปัจจัยสําคัญที่มีผลในการเก็บเกี่ยวสาหร่ายหลายปัจจัย ทั้งปัจจัย
ทางไฟฟ้ า เช่ น ตํ าแหน่ งและทิ ศ ทางของอิเล็ กโทรด ค่าความต่ างศักย์ ไฟฟ้ า ระยะห่ างระหว่างอิ เล็ กโทรด
ความเข้มของกระแสไฟฟ้า และระยะเวลาในการให้ไฟฟ้า และปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสาหร่ายที่
เก็บเกี่ยวได้ ได้แก่ จํานวนสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้ การเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายหลัง
การเก็บ เกี่ยว รวมถึ งพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ ในการเก็บเกี่ยวสาหร่าย จึงมีความสําคัญ ที่ต้องศึกษาหาสภาวะที่
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒ นาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒ นา
ประมงทะเล กรมประมง ได้มีการผลิตสาหร่ายขนาดเล็กและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการ
นําไปเพาะขยายปริมาณให้เพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะนําไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์หรือกุ้งอีกทีหนึ่ง ซึ่งใน
กระบวนการผลิตที่ต้องการสาหร่ายขนาดเล็กจํานวนมาก จะประสบปัญหาในการแยกและเก็บเกี่ยวสาหร่าย
ขนาดเล็กจากอาหารเลี้ยงสาหร่าย ดังนั้น การใช้กระแสไฟฟ้าในการแยกและเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กจึงอาจ
เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทางศูนย์ฯ สามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตในจํานวนมากได้
วัตถุประสงค์
ศึกษากระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมของการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
คลอเรลลา (Chlorella sp.) เช่น ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด และระยะเวลาการใช้
กระแสไฟฟ้า
วิธีดําเนินการ
วัตถุดิบ
สาหร่ า ยคลอเรลลา (Chlorella sp.) ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองเป็ น สาหร่ า ยที่ เพาะเลี้ ย งในระบบ
ปลอดเชื้อที่ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน
(สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง และผ่านขั้นตอนการทําให้เข้มข้นเป็นหัวเชื้อที่มี
ความเข้มข้นประมาณ 3.00x107–5.00x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (หัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น) และส่งมาทําการ
ทดลองที่ กองวิจัยและพั ฒ นาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา กรมประมง ให้ออกซิเจนและแสงไฟด้วยชุด
หลอดไฟ LED 9 วัตต์ แก่สาหร่ายตลอดเวลาจนกระทั่งเริ่มทําการทดลอง
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อุปกรณ์และเครื่องมือ
1. ชุดอิเล็กโทรดทําจาก stainless steel
2. ภาชนะแก้วทรงสี่เหลี่ยม (cell) ขนาด 9.0×5.5×15.0 เซนติเมตร (กว้าง×ยาว×สูง)
3. กระดาษกรองใยแก้ว (Whatman GF/C) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตร
4. ชุดกรองแก้วสุญญากาศ (Sartorius ประเทศเยอรมนี)
5. โถดูดความชื้น (Desiccator)
6. คิวเวตต์ควอตซ์ No. 3 (Quartz Cuvette)
7. เทอร์โมคัปเปิล Type K
8. เทอร์โมมิเตอร์ 0-200 องศาเซลเซียส (Testo รุ่น 650 ประเทศเยอรมนี)
9. เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง (Mettler Toledo รุ่น XS204 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
10. หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (Spectrum รุ่น SPL-812 ประเทศไทย)
11. เครื่องดิจิทัลมัลติมิเตอร์ (UNI-T รุ่น UT71B ประเทศจีน)
12. เครื่องดิจิทัลมัลติมิเตอร์แบบแคลมป์ (UNI-T รุ่น UT204A ประเทศจีน)
13. แผ่นนับจํานวนเซลล์ฮีโมไซโตมิเตอร์ (Haemocytometer) ขนาด 0.0025 ตารางมิลลิเมตร
ประเทศเยอรมนี
14. กล้องจุลทรรศน์ (Euromex รุ่น MIC 1023 ประเทศเนเธอแลนด์)
15. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) (Thermo Scientific TS 8265 ประเทศนอร์เวย์)
16. เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง (Jasco รุ่น V-530 ประเทศญี่ปุ่น)
17. ปั๊มลมเพิ่มออกซิเจนแบบลูกสูบ (Hailea รุน่ ACO – 9905 ประเทศจีน)
18. โถแก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21.5 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร
19. ชุดหลอดไฟ LED 9 วัตต์ จํานวน 8 หลอด (FSL รุ่น T8 ประเทศไทย)
20. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (Thermo scientific รุ่น B36337 ประเทศสหรัฐอเมริกา)
สารเคมี
1. น้ําทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ปุย๋ สําหรับเลี้ยงสาหร่าย (ภาคผนวกที่ 1)
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วิธีการทดลอง
การติดตั้งระบบการทดลองเก็บเกี่ยวสาหร่ายคลอเรลลาด้วยกระแสไฟฟ้าตรง
เทหั วเชื้อ สาหร่ายเริ่ม ต้ น ปริม าตร 250 มิ ล ลิ ลิ ต ร ในภาชนะแก้ วทรงสี่ เหลี่ ยม (cell) ขนาด
9.0x5.5x15.0 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) วางอิเล็กโทรด 2 ชิ้น ให้มีระยะห่างกันตามที่กําหนดไว้ในแต่ละ
การทดลอง หัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้นจะอยู่ระหว่างอิเล็กโทรด ตัวอิเล็กโทรดทําจากแผ่นสแตนเลส ชนิด 304
ขนาด 8.5x5.0x0.2 เซนติ เมตร (กว้ า งxยาวxหนา) เชื่ อ มต่ อ กั บ แท่ ง สแตนเลส ชนิ ด 304 ทรงกระบอก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เซนติเมตร ความยาว 45 เซนติเมตร หุ้มแท่งสแตนเลสด้วยฉนวนกันไฟฟ้าจากจุดที่
แท่ งสแตนเลสเชื่ อ มติ ด กั บ แผ่ น สแตนเลส ยาว 30 เซนติ เมตร ต่ อ หม้ อ แปลงไฟฟ้ ากระแสตรงกั บ ปลาย
แท่ ง สแตนเลสของอิ เ ล็ ก โทรดทั้ ง 2 ชิ้ น (ขั้ ว บวกและขั้ ว ลบ) ระหว่ า งการทดลอง ควบคุ ม และวั ด
ค่ า ความต่ า งศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า (โวลท์ ) ด้ ว ยเครื่ อ งดิ จิ ทั ล มั ล ติ มิ เตอร์ และวั ด ค่ า กระแสไฟฟ้ า (แอมป์ ) ด้ ว ย
เครื่องดิจิทัลมัลติมิเตอร์แบบแคลมป์ วัดอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ของน้ําเลี้ยงสาหร่ายด้วยเทอร์โมคัปเปิล
และเก็ บ ค่ า อุ ณ หภู มิ ด้ ว ยเครื่ อ งบั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ ทุ ก การทดลอง อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า เลี้ ย งสาหร่ า ยไม่ เกิ น
40 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แผนภาพการติดตั้งระบบการทดลองเก็บเกี่ยวสาหร่ายคลอเรลลาด้วยกระแสไฟฟ้าตรง
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1. ศึกษาผลของตําแหน่งการวางของอิเล็กโทรดต่อการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
เปรียบเทียบผลของตําแหน่งการวางของอิเล็กโทรด 3 รูปแบบ คือ (1) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่ง
ด้านข้างตั้งฉากกับฐานของภาชนะแก้วทรงสี่เหลี่ยม (ตําแหน่งข้างซ้ายและข้างขวา) (ภาพที่ 2ก); (2) อิเล็กโทรด
อยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะแก้วทรงสี่เหลี่ยม (ตําแหน่งด้านบนและด้านล่าง) และขั้วบวก (anode)
อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านล่าง (ภาพที่ 2ข) และ (3) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะแก้ว
ทรงสี่ เหลี่ ย ม (ทั้ งตํ าแหน่ งด้ านบนและด้ านล่ า ง) และขั้ ว บวก (anode) อยู่ ที่ อิ เล็ ก โทรดตํ าแหน่ งด้ านบน
(ภาพที่ 2ค) ทดสอบกับหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง
3 โวลท์ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 5 เซนติเมตร ให้กระแสไฟฟ้านาน 5 นาที บันทึกผลการทดลอง และ
เลือกการทดลองที่เก็บเกี่ยวสาหร่ายที่ดีที่สุดไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป โดยพิจารณาระยะเวลาในการแยกตัวของ
เซลล์สาหร่าย ความใสของน้ําเลี้ยงสาหร่ายหลังการใช้ไฟฟ้า และระดับสีเขียวของสาหร่ายเป็นเกณฑ์ร่วมกัน

ภาพที่ 2 รูปแบบการวางของอิเล็กโทรด: (ก) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งด้านข้างตั้งฉากกับฐานของภาชนะ;
(ข) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะและขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่ง
ด้านล่าง และ (ค) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะและขั้วบวก (anode) อยู่ที่
อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบน

10
2. ศึกษาผลของการเอียงของอิเล็กโทรดที่อยู่ที่ตําแหน่งด้านบนต่อการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
เปรียบเทียบผลของการเอียงทํามุมของอิเล็กโทรดที่อยู่ที่ตําแหน่งด้านบน คือ (1) วางขนานกับ
แนวราบ (ภาพที่ 3ก) และ (2) เอียงทํามุม 20 องศากับแนวราบ (ภาพที่ 3ข) ทดสอบกับหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น
ปริ ม าตร 250 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใช้ ค่ า ความต่ า งศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง 3 โวลท์ ระยะห่ า งระหว่ า งอิ เล็ ก โทรด
2.5 เซนติเมตร (เนื่องจากต้องเอียงอิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบน จึงต้องลดระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดลงจาก
5 เซนติเมตร เป็น 2.5 เซนติเมตร และเอียงทํามุมไม่เกิน 20 องศา เพื่อป้องกันไม่ให้บางส่วนของอิเล็กโทรด
ตํ าแหน่ งด้านบนลอยพ้ น ผิ วน้ํ า) ให้ กระแสไฟฟ้ านาน 5 นาที บั น ทึ ก ผลการทดลอง และเลือ กการทดลอง
ที่เก็บเกี่ยวสาหร่ายที่ดีที่สุดไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการทดลองที่ 1

ภาพที่ 3 รูปแบบการเอียงของอิเล็กโทรด (ก) อิเล็กโทรดอยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะและขั้วบวก
(anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบน วางขนานกับแนวราบไม่เอียงทํามุม และ (ข) อิเล็กโทรด
อยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะและขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบนเอียง
ทํามุม 20 องศากับแนวราบ
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําไฟฟ้าของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้นและระยะเวลาใน
การให้กระแสไฟฟ้า
นํ า หั ว เชื้ อ สาหร่ า ยเริ่ ม ต้ น ปริ ม าตร 250 มิ ล ลิ ลิ ต ร มาให้ ก ระแสไฟฟ้ า ระยะห่ า งระหว่ า ง
อิเล็กโทรด 2.5 เซนติเมตร แปรค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง ที่ 2, 3 และ 4 โวลท์ วัดค่ากระแสไฟฟ้า
(แอมป์) ทุก 5 วินาที เป็นเวลา 3 นาที นําผลที่ได้ไปคํานวณหาค่าการนําไฟฟ้า (electrical conductivity,  )
ตามสมการที่ 1 (Palaniappan and Sastry, 1991a,b) และนํ า ไปสร้ า งกราฟความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
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ค่าการนําไฟฟ้าของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น และระยะเวลาในการให้กระแสไฟฟ้า โดยใช้วิธีท างสถิติ linear
regression
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(1)

ค่าการนําไฟฟ้า (ซีเมน/เมตร, S/m)
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลท์, V)
ค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์, A)
ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด (เมตร, m)
พื้นที่หน้าตัดของอิเล็กโทรด (ตารางเมตร, m2)

4. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ชี ว มวล (Biomass) ค่ า การดู ด กลื น แสง (Optical
Density, OD) และค่าจํานวนนับเซลล์สาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Cell count)
นําหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้นมาแปรระดับความเข้มข้นให้เป็นร้อยละ 1, 20, 40, 60, 80 และ 100
โดยใช้น้ําทะเลที่มีความเค็ม 30 ppt ผ่านการสเตอริไรส์ซึ่งใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เป็นของเหลวในการเจือจางกับหัวเชื้อสาหร่าย วัดค่าการดูดกลืนแสง
(Optical Density) (ชลี, 2555) ค่าชีวมวล (Biomass) (นริศรา, 2557) และค่าจํานวนนับเซลล์สาหร่ายผ่าน
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ (Cell count) ที่ กํ า ลั ง ขยาย 40X (ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงชายฝั่ ง เพชรบุ รี , 2548)
(ภาคผนวกที่ 2) นําผลที่ได้ไปหาความสัมพันธ์โดยใช้วิธีทางสถิติ linear regression สร้างเป็นกราฟมาตรฐาน
ระหว่างค่าทั้งสาม และค่าความเข้มข้นของสาหร่าย
5. ศึกษาผลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด และระยะเวลาในการให้
กระแสไฟฟ้าต่อการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
ทดลองแปรค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง 3 ระดับ คือ 2, 3 และ 4 โวลท์ ระยะห่างระหว่าง
อิเล็กโทรด 2 ระดับ คือ 1.5 และ 2.5 เซนติเมตร (โดยวัด ณ ตําแหน่งตรงกลางของอิเล็กโทรดทั้งสองอัน) และ
ระยะเวลาในการให้กระแสไฟฟ้า 3 ระดับ คือ 3, 4 และ 5 นาที หลังจากการทดลอง เก็บตัวอย่างสาหร่าย
ที่ ระดั บ ค วาม ลึ กจาก ผิ วห น้ า 2.5 เซ น ติ เม ต ร จํ า น วน 1 มิ ล ลิ ลิ ตร ไป วิ เ ค ราะห์ ค่ า OD ด้ วย
เครื่อ ง spectrophotometer (ภาคผนวกที่ 2) เพื่ อ หาค่า ปริม าณเซลล์ ส าหร่ายที่ ห ลงเหลื อ ในน้ํ าสาหร่าย
(ถ้าค่า OD น้อย แสดงว่า มีปริมาณสาหร่ายที่หลงเหลือในน้ําน้อย เซลล์สาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้จะมีค่ามาก)
แสดงเป็ น ค่ า Cell count และ Biomass ของสาหร่ ายที่ เหลื อ อยู่ ในน้ํ าสาหร่า ยหลั งการเก็ บ เกี่ ย ว โดยใช้
กราฟมาตรฐานจากการทดลองที่ 4 ในการคํานวณ วัดค่าความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิของทุกการทดลอง
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วางแผนการทดลองแบบ factorial และจัดทรีทเมนต์ลงในแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์
(CRD) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ด้วยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยใช้ วิ ธี Honestly Significant Differences (Tukey’s Test HSD) พิ จ ารณาค่ า ความแตกต่ า งกั น อย่ า ง
มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
6. ศึกษาผลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด และระยะเวลาในการให้
กระแสไฟฟ้าต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหลังการเก็บเกี่ยวด้วยกระแสไฟฟ้า
ทํ าการทดลองที่ ส ภาวะเดี ย วกั น กั บ การทดลองข้ อ ที่ 5 เมื่ อ สาหร่า ยได้ รั บ กระแสไฟฟ้ าแล้ ว
นําสาหร่ายเข้มข้นที่เก็บเกี่ยวได้ที่ลอยแยกชั้นอยู่บริเวณผิวหน้า จํานวน 2 มิลลิลิตร เจือจางกับน้ําทะเลที่มี
ความเค็ม 30 ppt ที่ผ่านการสเตอร์ริไรส์และผสมปุ๋ยน้ําแล้ว (อัตราส่วนปุ๋ยน้ําต่อน้ําทะเลเท่ากับ 1 ต่อ 1,000)
จํานวน 200 มิลลิลิตร นําไปเลี้ยงในขวดรูปชมพู่ที่มีการให้ออกซิเจน และแสงไฟด้วยชุดหลอดไฟ LED จากนั้น
สุ่มไปวัดค่า OD ทุกวันเป็นเวลา 3 วัน (0, 1, 2 และ 3 วัน) เพื่อเปรียบเที ยบการเจริญ เติบโตของสาหร่าย
หลังการเก็บเกี่ยวด้วยกระแสไฟฟ้า (ถ้าค่า OD น้อยแสดงว่ามีปริมาณสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้น้อยและสาหร่าย
เจริญเติบโตได้ไม่ดี) และอัตราการเจริญเติบโต (Growth rate, %) ซึ่งคํานวณด้วยสมการ ดังนี้
อัตราการเจริญเติบโต (%) = (ODi - ODo) x 100
(2)
ODo
ODo = ค่า OD ของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้แล้วเจือจางกับน้ําทะเล ณ วันที่ 0
ODi = ค่า OD ของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้แล้วเจือจางกับน้ําทะเล ณ วันที่ i (i = 1, 2 และ 3)
วิเคราะห์ค่า OD ทางสถิติ ด้วยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้
วิธี Honestly Significant Differences (Tukey’s Test HSD) พิจารณาค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
เลื อ กสภาวะที่ เหมาะสมในการเก็ บ เกี่ ย วสาหร่ า ยคลอเรลลาและหาค่ า Cell count และ
ค่า Biomass ของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้ โดยใช้กราฟมาตรฐานจากการทดลองที่ 4 รวมทั้งคํานวณพลังงานและ
ต้นทุนทางไฟฟ้าที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
1. ศึกษาผลของตําแหน่งการวางของอิเล็กโทรดต่อการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
การเปรีย บเที ย บผลของตํ าแหน่ งในการวางของอิ เล็ ก โทรด แบบที่ 1 (ภาพที่ 2ก) แบบที่ 2
(ภาพที่ 2ข) และแบบที่ 3 (ภาพที่ 2ค) พบว่า เมื่อให้ไฟฟ้า 3 โวลท์ นาน 5 นาที การวางอิเล็กโทรดแบบที่ 1
สาหร่ายไม่มีการแยกชั้นหรือตกตะกอนและเมื่อสังเกตเซลล์สาหร่าย จะเห็นว่าน้ําสาหร่ายเกิดการหมุนวนใน
ทิศทางแนวตั้งฉากกับฐานภาชนะ และสาหร่ายเริ่มเปลี่ยนสี จากสีเขียวเป็นสีเหลืองและค่อย ๆ เข้มขึ้นเป็น
สี น้ํ า ตาลเมื่ อ เวลานานขึ้ น (ภาพที่ 4) การหมุ น วนของเซลล์ ส าหร่ า ยนี้ อาจเนื่ อ งมาจาก การที่ ผิ ว ของ
เซลล์สาหร่ายคลอเรลลามีค่าประจุไฟฟ้าเป็นลบ เมื่ออยู่ในกระแสไฟฟ้า เซลล์สาหร่ายจะวิ่งไปหาอิเล็กโทรด
ขั้วบวกที่อยู่ข้างผนังภาชนะ และเริ่มเกาะติดที่ผิวของอิเล็กโทรดขั้วบวก เมื่อให้กระแสไฟฟ้านานขึ้น เซลล์
สาหร่ายจะเกาะที่ผิวอิเล็กโทรด (biofouling) เกิดเป็นชั้นหนาขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นตัวขัดขวางการไหลของ
กระแสไฟฟ้า ทําให้เซลล์สาหร่ายที่เหลือไม่สามารถเกาะที่อิเล็กโทรดได้อีก (Liu et al., 2013b) นอกจากนี้
เซลล์สาหร่ายที่เกาะบนผิวอิเล็กโทรดเป็นเวลานาน บางส่วนอาจจะเกิดการไหม้และค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล
ได้ เนื่องจากเซลล์สาหร่ายได้รับกระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในที่สุด อาจกลายเป็นฉนวนขัดขวางการไหล
ของกระแสไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง (Wongsa-Ngasri and Sastry, 2000) ในขณะเดียวกัน ฟองอากาศที่เกิดขึ้นที่
อิ เล็ ก โทรดทั้ ง สอง เป็ น ตั ว พาเซลล์ ส าหร่ า ยที่ อ ยู่ ใ กล้ ผิ ว หน้ า อิ เล็ ก โทรดให้ ล อยขึ้ น สู่ ผิ ว น้ํ า แต่ เนื่ อ งด้ ว ย
กระแสไฟฟ้ามีทิศทางการวิ่งในแนวนอน เซลล์สาหร่ายจึงถูกเหนี่ยวนําให้เคลื่อนที่ไปตามแนวนอน ดังนั้น เซลล์
สาหร่ายจึงเคลื่อนที่เป็นแบบหมุนวนในแนวตั้งฉากกับฐานภาชนะ ทําให้เซลล์สาหร่ายแยกตัวออกจากน้ําได้ไม่
มาก การเกิดฟองอากาศที่อิเล็กโทรด อธิบายได้จากการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี โดยอิเล็กโทรดขั้วบวก จะเป็น
ขั้วที่เกิดอิออนประจุบวก เช่น H+ และอิออนของโลหะ และปล่อยอิเล็กตรอนออกมาให้กับสารละลาย รวมทั้ง
เกิดก๊าซออกซิเจนเป็นฟองขนาดเล็กขึ้นมากมาย ในขณะที่อิเล็กโทรดขั้วลบ จะเป็นขั้วที่เกิดอิออนประจุลบ เช่น
OH- และรับอิเล็กตรอนจากสารละลายและเกิดก๊าซไฮโดรเจนเป็นฟองขนาดเล็กขึ้น (Lee et al., 2013)

ภาพที่ 4 ผลการเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยไฟฟ้า เมื่อวางอิเล็กโทรดแบบที่ 1 คือ อิเล็กโทรด
อยู่ในตําแหน่งด้านข้างตั้งฉากกับฐานของภาชนะ (ข้างซ้ายและข้างขวา)
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ส่วนการวางอิเล็กโทรดแบบที่ 2 หัวเชื้อสาหร่ายที่อยู่ระหว่างอิเล็กโทรดมีลักษณะใสขึ้นแต่ไม่มาก
เซลล์ ส าหร่ายบางส่ ว นลอยขึ้ น สู่ ผิ วหน้ าตามทิ ศ ทางการลอยของฟองก๊ าซที่ เกิ ด ขึ้น บริเวณผิ วด้ านบนของ
อิเล็กโทรดตัวล่าง (ขั้วบวก) และบริเวณผิวด้านล่างของอิเล็กโทรดตัวบน (ขั้วลบ) อย่างไรก็ตาม ที่ผิวด้านล่าง
ของอิเล็กโทรดตัวบน มีเจลคล้ายวุ้นสีขาวขุ่นเกิดขึ้น ซึ่งไปขัดขวางการลอยขึ้นสู่ผิวหน้าของเซลล์สาหร่าย
(ภาพที่ 5) เจลที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากการทําปฏิกิริยาระหว่าง OH- ที่เกิดขึ้นที่อิเล็กโทรดขั้วลบซึ่งอยู่ใน
ตํ า แหน่ ง บน กั บ อิ อ อนโลหะซึ่ ง มี ป ระจุ เ ป็ น บวกที่ อ ยู่ ใ นน้ํ า ทะเลและจากปุ๋ ย น้ํ า ที่ ใ ช้ เ ลี้ ย งสาหร่ า ย
ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นโลหะจํานวนมาก เช่น NaNO3, NaH2PO4.H2O, Na2SiO3.9H2O, FeCl3.6H2O,
Na2MoO4.2H2O, CoCl2.6H2O, CuSO4.5H2O, ZnSO4.7H2O และ MnCl2.4H2O (ภาคผนวกที่ 1) เกิดเป็ น
metal hydroxide ที่มีลักษณะเป็นเจล ขัดขวางการแยกตัวของเซลล์สาหร่ายและการไหลของกระแสไฟฟ้า
(Vandamme et al., 2011) นอกจากนี้ ในช่วงแรกของการเกิดเจล แม้ว่าเจลที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็ก แต่ไม่
สามารถลอยขึ้ น สู่ ผิ ว น้ํ าได้ เนื่ อ งจาก อิ เล็ ก โทรดตั ว บนซึ่ ง วางในแนวราบขนานกั บ ฐานของภาชนะ เป็ น
ตัวขัดขวางไม่ให้เจลเคลื่อนที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ํา เมื่อเจลเกิดมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเกิดการรวมตัวเป็นก้อนเจลขนาด
ใหญ่ขึ้น เจลจะจับกับเซลล์สาหร่าย และเมื่อมีน้ําหนักมากพอ ก็จะตกลงสู่ก้นภาชนะตามแรงโน้มถ่วงของโลก
ซึ่งสวนทางกับฟองอากาศที่เกิดที่ผิวอิเล็กโทรดตัวล่าง จึงเกิดการตีวนของน้ําสาหร่ายที่อยู่ระหว่างอิเล็กโทรด
ดังนั้น เซลล์สาหร่ายจึงไม่สามารถลอยขึ้นที่ผิวหรือตกตะกอนลงสู่ด้านล่างได้
ส่วนสาเหตุ ที่ น้ํ าสาหร่ายใสขึ้ น เฉพาะในช่วงแรก อาจเป็ น เพราะเจลของ metal hydroxide
เกิดขึ้นน้อย เซลล์สาหร่ายบางส่วนจึงลอยขึ้นสู่ผิวน้ําได้ด้วยการพาของฟองก๊าชที่เกิดจากอิเล็กโทรดตัวล่าง
แต่เมื่อให้กระแสไฟฟ้านานขึ้น เจลของ metal hydroxide เกิดเพิ่มมากขึ้น สาหร่ายจึงไม่สามารถลอยขึ้นสู่
ผิวหน้าได้ น้ําสาหร่ายจึงไม่ใสขึ้น

ภาพที่ 5 ผลการเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยไฟฟ้าเมื่อวางอิเล็กโทรดแบบที่ 2 คือ อิเล็กโทรดอยู่ใน
ตํ า แหน่ ง ขนานกั บ ฐานของภาชนะ (ตํ า แหน่ ง ด้ า นบนและด้ า นล่ า ง) และขั้ ว บวก
(anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านล่าง
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ส่วนการวางอิเล็กโทรดแบบที่ 3 เซลล์สาหร่ายจะค่อย ๆ ลอยตัวขึ้นสู่ผิวหน้าด้านบน และแยก
เป็นชั้น โดยน้ําสาหร่ายจะเริ่มใสบริเวณอิเล็กโทรดตัวล่างที่เป็นขั้วลบก่อน และเมื่อสังเกตที่ผิวด้านบนของ
อิเล็กโทรดตัวล่าง จะเห็นฟองก๊าซขนาดเล็กเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นตัวทําให้เซลล์สาหร่ายเกาะแล้วลอยขึ้นสู่ผิว
น้ํา ในขณะเดียวกัน ฟองก๊าซขนาดเล็กก็เกิดขึ้นจํานวนมากที่ผิวด้านล่างของอิเล็กโทรดตัวบนเช่นกัน แต่จะมี
การสะสมของฟองก๊ าซเล็ก ๆ จนเกิ ดเป็ น ฟองอากาศขนาดใหญ่ รวมทั้ งมีเซลล์ส าหร่ายบางส่วนติดอยู่ใต้
อิเล็กโทรดตัวบนและไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่ผิวน้ําได้ ทําให้เซลล์สาหร่ายส่วนนี้ได้รับกระแสไฟฟ้านานกว่า
ส่วนอื่น จนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มในที่สุด แต่เซลล์สาหร่ายที่สามารถลอยขึ้นไปสู่
ผิวน้ําได้ยังคงมีสีขียวอยู่ (ภาพที่ 6) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการทดลองแบบที่ 2 จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่า
เจลของ metal hydroxide จะเกิดขึ้นที่อิเล็กโทรดตัวล่างและมีฟองก๊าซ H2 เกิดขึ้น แต่ฟองก๊าซจะเป็นตัวพา
ให้ทั้ง เจลของ metal hydroxide และเซลล์สาหร่ายลอยขึ้นสู่ผิวหน้าด้านบนพร้อมกัน ทําให้เจลของ metal
hydroxide ยังคงมีขนาดเล็กอยู่ อาจเป็นเพราะมีเวลาไม่มากพอที่จะสะสมจับตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ ขึ้น
ทําให้จับตัวกับเซลล์สาหร่ายได้ไม่มาก เซลล์สาหร่ายส่วนใหญ่ จึงแยกตัวลอยขึ้นสู่ผิวหน้าได้ง่ายและเร็วกว่า
อย่างไรก็ตาม เซลล์สาหร่ายบางส่วน ถูกอิเล็กโทรดตัวบนขวางทาง ไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่ผิวหน้าได้ แต่เมื่อ
ฟองก๊าซสะสมจนมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะสามารถพาเซลล์สาหร่ายลอยขึ้นสู่ผิวน้ําได้ในที่สุด นอกจากนี้ เนื่องจาก
อิ เล็ ก โทรดตั ว บนเป็ น ขั้ ว บวก เซลล์ ส าหร่ า ยซึ่ งผิ ว เป็ น ประจุ ล บจึ งมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลอยขึ้ น ข้ า งบนเพื่ อ หา
อิเล็กโทรดตัวบน ทําให้เกิดการแยกเซลล์สาหร่ายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าแบบที่ 2
ดังนั้ น การทดลองในขั้น ตอนต่อ ไป จึงเลื อกการวางตํ าแหน่ งอิ เล็ก โทรดแบบที่ 3 ไปทดลอง
โดยให้อิเล็กโทรดวางอยู่ในตําแหน่งขนานกับฐานของภาชนะ และขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่ง
ด้านบน

ภาพที่ 6 ผลการเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยไฟฟ้าเมื่อวางอิเล็กโทรดแบบที่ 3 คือ อิเล็กโทรดอยู่ใน
ตํ า แหน่ ง ขนานกั บ ฐานของภาชนะ (ตํ า แหน่ ง ด้ า นบนและด้ า นล่ า ง) และขั้ ว บวก
(anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบน
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2. ศึกษาผลของการเอียงของอิเล็กโทรดที่อยู่ที่ตําแหน่งด้านบนต่อการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
เปรียบเทียบผลของการเอียงทํามุมของอิเล็กโทรดที่อยู่ที่ตําแหน่งด้านบน คือ (1) วางขนานกับ
แนวราบ (ภาพที่ 3ก) และ (2) เอียงทํามุม 20 องศากับแนวราบ (ภาพที่ 3ข) พบว่า การเอียงทํามุม 20 องศา
ให้ผลการเก็บเกี่ยวสาหร่ายที่ดีกว่า เนื่องจาก เซลล์สาหร่ายลอยขึ้นสู่ผิวน้ําได้เร็วกว่าและยังคงมีสีเขียวเข้ม
(ภาพที่ 7ก) ในขณะที่ แ บบวางขนานกับ แนวราบ ถึงแม้ ว่าสาหร่ายจะเกิ ด การลอยแยกชั้น ที่ ผิ วน้ํ าเช่น กั น
แต่ ส าหร่ ายมี สี เหลื อ งและน้ํ า ตาลเข้ ม มากกว่า (ภาพที่ 7ข) ซึ่ งอาจเป็ น ผลมาจากการได้ รั บ กระแสไฟฟ้ า
นานเกินไป เพราะอิเล็กโทรดตัวบนขวางการลอยขึ้นของเซลล์สาหร่าย นอกจากนี้ น้ําสาหร่ายยังใสช้ากว่าและ
แยกชั้นช้ากว่าแบบเอียงทํามุม 20 องศา อาจเกิดจากฟองก๊าซที่สะสมใต้ผิวหน้าอิเล็กโทรดตัวบนมีมากกว่า
เกิดเป็นฉนวน ทําให้ไฟฟ้าไหลผ่านไม่ทั่วทั้งผิวหน้าอิเล็กโทรด ฟองก๊าซจึงเกิดขึ้นน้อยลง ทําให้การแยกตัวของ
เซลล์สาหร่ายช้าลง ดังนั้น จึงเลือกการเอียงทํามุม 20 องศา ของอิเล็กโทรดที่อยู่ที่ตําแหน่งด้านบนซึ่งเป็น
ขั้วบวก ไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป

(ก)

(ข)

ภาพที่ 7 ผลการเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยไฟฟ้าเมื่อวางอิเล็กโทรดขนานกับฐานของภาชนะ (ตําแหน่ง
ด้านบนและล่าง) และขั้วบวก (anode) อยู่ที่อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบน (ก) เอียงทํามุม
20 องศากับแนวราบ และ (ข) วางขนานกับแนวราบ
3. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า การนํ า ไฟฟ้ า ของหั ว เชื้ อ สาหร่ า ยเริ่ ม ต้ น และระยะเวลาในการให้
กระแสไฟฟ้า
จากภาพที่ 8 และ 9 แสดงให้เห็นว่า ที่ทุกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ค่าการนําไฟฟ้า (Electrical
conductivity) และค่ากระแสไฟฟ้า (Current) ของสาหร่ายจะเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาในการให้กระแสไฟฟ้า
นานขึ้น โดยในช่วงแรกจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างคงที่เมื่อเวลามากกว่า
45 วิ น าที และ ที่ เ วลาเท่ า กั น ค่ า การนํ า ไฟฟ้ า และค่ า กระแสไฟฟ้ า ของสาหร่ า ยจะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ใช้
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้น โดยค่าการนําไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาหลังจาก 45 วินาที ที่สภาวะ
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ค่ า ความต่ า งศั ก ย์ ไฟฟ้ า 2 โวลท์ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กั บ 1.91+0.08 S/m และ 0.65+0.03 แอมป์
ตามลํ า ดั บ ที่ ส ภาวะค่ า ความต่ า งศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า 3 โวลท์ มี ค่ า เฉลี่ ย มากขึ้ น เท่ า กั บ 4.07+0.07 S/m และ
2.08+0.03 แอมป์ ตามลํ า ดั บ และที่ ส ภาวะค่ า ความต่ างศั ก ย์ ไฟฟ้ า 4 โวลท์ มี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กั บ
4.63+0.18 S/m และ 3.15+0.12 แอมป์ ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมการที่ (1) โดยทุ ก สภาวะของ
การทดลอง อุณหภูมิของน้ําเลี้ยงสาหร่ายไม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตค่าการนําไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า
ตลอดระยะเวลา 3 นาที ไม่พบจุดที่ค่าการนําไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงว่า เซลล์สาหร่ายไม่ถูกทําลาย
หรือเซลล์เมมเบรนไม่ได้แตกด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างชัดเจน เพราะโดยทั่ วไป เมื่อกระแสไฟฟ้ ามีค่ามากพอ
เซลล์ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ระแสไฟฟ้ า มั ก จะเกิ ด กระบวนการ electroporation และ electropermeability ซึ่ ง
เซลล์เมมเบรนจะเปิดเป็นช่องขึ้นชั่วคราว ทําให้สาร อิเล็กโทรไลต์ ต่าง ๆ ภายในเซลล์แพร่ออกมานอกเซลล์
ทําให้ค่าการนําไฟฟ้าสูงขึ้นทันที และเมื่อกระแสไฟฟ้าลดลง ช่องที่เซลล์เมมเบรนจะปิดกลับเป็นสภาพเดิม
โด ย เซ ล ล์ ยั งมี ชี วิ ต อ ยู่ ต่ อ ได้ (Benz et al., 1979; Sugar and Neumann, 1984 ) อ ย่ างไร ก็ ต าม
ถ้ากระแสไฟฟ้ามีค่ามากกว่าค่าที่เซลล์ทนได้ เซลล์นั้นก็จะแตกและตายในที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มและ
ระยะเวลาของกระแสไฟฟ้า (Dimitrov, 1984)
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ภาพที่ 8 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า การนํ า ไฟฟ้ า ของหั ว เชื้ อ สาหร่ า ยเริ่ ม ต้ น 250 มิ ล ลิ ลิ ต รและ
ระยะเวลาในการให้กระแสไฟฟ้าที่ 2, 3 และ 4 โวลท์ นาน 3 นาที อิเล็กโทรดตัวบนเป็น
ขั้วบวกเอียงทํามุม 20 องศากับแนวราบ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 2.5 เซนติเมตร
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ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น 250 มิลลิลิตรและระยะเวลา
ในการให้กระแสไฟฟ้าที่ 2, 3 และ 4 โวลท์ นาน 3 นาที อิเล็กโทรดตัวบนเป็นขั้วบวกทํามุม
20 องศากับแนวราบ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 2.5 เซนติเมตร
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าชีวมวล (Biomass) ค่าการดูดกลืนแสง (Optical Density, OD) และ
ค่าจํานวนนับเซลล์สาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Cell count)
จากภาพที่ 10-12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Biomass ค่า OD และค่า Cell count และ
ค่าระดับความเข้ม ข้นของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่ม ต้น ตามลําดับ พบว่า ค่าทั้งสามมี ความสัม พันธ์แบบเส้นตรง
แปรผันเชิงบวกกับค่าระดั บความเข้ม ข้นของสาหร่าย กล่าวคือ ค่า Biomass ค่า OD และค่า Cell count
มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ค่ า ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของสาหร่ า ยมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น โดยค่ า OD มี ค่ า correlation สู ง ที่ สุ ด
(R2 = 0.9949) ตามด้วย ค่า Cell count (R2 = 0.9925) และค่า Biomass (R2 = 0.9463)
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ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าชีวมวล (Biomass) และความเข้มข้นของหัวเชื้อสาหร่าย
เริ่มต้น (Concentration)
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ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (OD) ที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร
และความเข้มข้นของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น (Concentration)
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ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจํานวนนับเซลล์สาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Cell count)
และความเข้มข้นของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น (Concentration)
จากภาพที่ 13-15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Biomass ค่า OD และค่า Cell count พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Cell count และค่า OD มีค่า correlation มากกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Cell
count และค่า Biomass (R2 = 0.9919 และ 0.9537 ตามลําดับ) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างค่า Biomass
และค่า OD มีค่า correlation น้อยที่สุด (R2 = 0.9344)
เนื่องจาก ค่า OD มีความสัมพันธ์ correlation กับค่าความเข้มข้นของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น
สูงที่สุด จึงเลือกใช้ค่า OD เป็นดัชนีแสดงการเก็บเกี่ยวสาหร่ายคลอเรลลา และใช้ ภาพที่ 11, 14 และ 15
เป็นกราฟมาตรฐานในการหาค่าปริมาณเซลล์สาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้ ในการทดลองขั้นตอนต่อไป
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ภาพที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าชีวมวล (Biomass) และค่าจํานวนนับเซลล์สาหร่าย
ผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Cell count) ของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น
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ภาพที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าชีวมวล (Biomass) และค่าการดูดกลืนแสง (OD) ของ
หัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น ที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร
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ภาพที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจํานวนนับเซลล์สาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Cell count) และ
ค่าการดูดกลืนแสง (OD) ของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้นที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร
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5. ศึกษาผลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด และระยะเวลาในการให้กระแสไฟฟ้า
ต่อการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
หัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้นมีค่า OD ค่า Cell count และค่า Biomass เท่ากับ 0.4010, 4.13 x107
เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 0.026 กรัมต่อ 100 กรัมน้ําสาหร่าย ตามลําดับ เมื่อสาหร่ายได้รับกระแสไฟฟ้าที่สภาวะ
ต่าง ๆ ลักษณะปรากฏของสาหร่ายแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ที่ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 และ 2.5
เซนติเมตร ตามลําดับ วัดค่าความเป็นกรดด่างของทุกการทดลองได้ค่า 6.5 ถึง 7.0 และอุณหภูมิสาหร่ายไม่
เปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง (22 + 1 องศาเซลเซียส)
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาสภาวะที่ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร พบว่า สภาวะ
ที่เก็บเกี่ยวสาหร่ายที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก (ให้ค่า OD น้อยที่สุด ซึ่งแสดงถึงน้ําเลี้ยงสาหร่ายมีความใสมากที่สุด
จึงเก็บเกี่ยวสาหร่ายได้มากที่สุด) คือ (1) ที่ 3 โวลท์ ระยะเวลา 4 นาที; (2) ที่ 4 โวลท์ ระยะเวลา 3 นาที; และ
(3) ที่ 3 โวลท์ ระยะเวลา 3 นาที (ภาพที่ 16) ตามลําดับ แสดงเป็นค่า Cell count และ ค่า Biomass ของ
เซลล์สาหร่ายที่เหลืออยู่ในน้ําสาหร่ายหลังการเก็บเกี่ยว คือ 2.32x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 0.019 กรัมต่อ
100 กรัมน้ําสาหร่าย; 2.68x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 0.020 กรัมต่อ 100 กรัมน้ําสาหร่าย; และ 2.88x107
เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 0.021 กรัมต่อ 100 กรัมน้ําสาหร่าย ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติ สภาวะที่ 3 โวลท์ ในทุกระยะเวลา และ 4 โวลท์ ระยะเวลา 3 นาที
ให้ ค่ า OD แตกต่ างกั น อย่ างไม่ มี นั ย สํ าคั ญ (P>0.05) และที่ ส ภาวะที่ 2 โวลท์ ในทุ ก ระยะเวลามี ค่ า OD
มากกว่ า ที่ 3 และ 4 โวลท์ ทุ กระยะเวลา อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ (P<0.05) ทั้ งนี้ อธิ บ ายได้ ว่ า ที่ ค่ า
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 2 โวลท์ มีผลต่อการเกิดฟองก๊าซในปริมาณที่ไม่มากพอที่จะพาเซลล์สาหร่ายที่มีอยู่ทั้งหมด
ลอยขึ้นสู่ผิวน้ํา รวมทั้งความแรงของกระแสไฟฟ้ามีค่าน้อย ทําให้เซลล์สาหร่ายที่มีประจุเป็นลบ เคลื่อนที่ขึ้น
ไปสู่อิเล็กโทรดตัวบนที่เป็นขั้วบวกได้น้อย จึงเหลือเซลล์ในน้ําเลี้ยงสาหร่ายจํานวนหนึ่ง ทําให้วัดค่า OD ได้
มากกว่าที่ 3 และ 4 โวลท์
อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจาก 3 โวลท์ เป็น 4 โวลท์ ค่า OD กลับมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะที่ ร ะยะเวลา 4 และ 5 นาที ทั้ ง นี้ อาจเกิ ด จากกระบวนการ electroporation โดย
การเหนี่ ย วนํ าของกระแสไฟฟ้ าทํ าให้ เกิ ด ช่ อ งขึ้ น ที่ เซลล์ เมมเบรนของเซลล์ ส าหร่าย รงควัต ถุ (pigment)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลอโรฟิลล์ที่อยู่ภายในเซลล์อาจแพร่ออกมาสู่น้ําเลี้ยงสาหร่าย เซลล์สาหร่ายบางส่วนจึง
เปลี่ ยนเป็ น สี เขี ยวอมเหลื องซึ่ งทํ าให้ ค่า OD ของน้ําเลี้ ย งสาหร่ายมี ค่าเพิ่ ม มากขึ้น (Chang et al., 1992)
นอกจากนี้ เซลล์สาหร่ายบางส่วนที่ไม่ได้ลอยขึ้นสู่ผิวหน้า เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลซึ่งอาจเกิดจากการที่เซลล์
สาหร่ายนั้นได้รับกระแสไฟฟ้าแรงและนานเกินไป ทําให้ค่า OD ของน้ําเลี้ยงสาหร่ายมีค่าสูงขึ้น
เมื่ อพิ จารณา ที่ระยะห่างระหว่างอิเล็ก โทรด 2.5 เซนติเมตร สภาวะที่เก็บเกี่ยวสาหร่ายที่ให้
ผลการทดลองดี 3 อันดับแรก คือ (1) ที่ 3 โวลท์ 4 นาที (2) ที่ 4 โวลท์ 5 นาที และ (3) ที่ 4 โวลท์ 4 นาที
ตามลําดับ และมีแนวโน้มของผลการทดลองใกล้เคียงกับที่สภาวะระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร
อย่างไรก็ตาม ที่สภาวะระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร ให้ผลการเก็บเกี่ยวดีกว่าที่สภาวะระยะห่าง
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ระหว่างอิเล็กโทรด 2.5 เซนติเมตรในทุกสภาวะ (P<0.05) อาจเป็นเพราะว่า ที่ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด
2.5 เซนติเมตร ความเข้มของกระแสไฟฟ้าต่ํากว่าที่ 1.5 เซนติเมตร ทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า
ต่ํากว่า ฟองก๊าซจึงเกิดขึ้นน้อยกว่าและช้ากว่า เซลล์สาหร่ายจึงลอยอยู่ระหว่างอิเล็กโทรดนานกว่า ทําให้เซลล์
สาหร่ า ยได้ รั บ กระแสไฟฟ้ า นานเกิ น ไป เกิ ด electroporation จนเซลล์ อ าจจะสู ญ เสี ย คลอโรฟิ ล ล์ แ ละ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ําตาล ทําให้ค่า OD ของน้ําสาหร่ายมีค่าสูงกว่า (Chang et al., 1992)
อย่างไรก็ตาม เมื่อได้สภาวะที่เก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่ายได้มากที่สุดแล้ว (เชิงปริมาณ) ยังมีความ
จําเป็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการมีชีวิตอยู่และการเจริญเติบโตของเซลล์สาหร่าย (เชิงคุณภาพ) เพราะ
กระแสไฟฟ้าอาจทําให้เซลล์สาหร่ายเกิดอาการบาดเจ็บหรือตายได้ ทําให้การนําสาหร่ายไปใช้เป็นอาหารของ
สัตว์น้ําขาดประสิทธิภาพ เซลล์สาหร่ายที่ตายหรือเซลล์สาหร่ายที่ไม่สามารถฟื้นจากการบาดเจ็บ เกิดเป็น
สารอิ น ทรีย์ ในน้ํ า เลี้ ย งสั ต ว์น้ํ า ซึ่ งถ้ า มี จํ า นวนมากเกิ น ไปอาจส่ งผลทํ าให้ น้ํ าเน่ า เสี ย หรือ ไม่ เหมาะสมที่ จ ะ
เลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ได้ (ไมตรี และจารุ ว รรณ, 2528) ดั ง นั้ น จึ ง เลื อ กสภาวะที่ ร ะยะห่ า งระหว่ า งอิ เ ล็ ก โทรด
1.5 เซนติเมตร ไปทดสอบในเรื่องการเจริญเติบโตของเซลล์สาหร่ายหลังการเก็บเกี่ยว (การทดลองข้อที่ 6)
ตารางที่ 1 ลักษณะปรากฏของสาหร่ายหลังการให้กระแสไฟฟ้าที่สภาวะต่าง ๆ โดยใช้ระยะห่างระหว่าง
อิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร
ค่าความต่าง
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ลักษณะปรากฏของสาหร่ายหลังการให้กระแสไฟฟ้า
ไม่แยกชั้น เกิดฟองเล็ก สีของสาหร่ายยังมีสีเขียวคล้ายกับตอนเริ่มต้น เมื่อส่องภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นบางๆที่ผิว สีของสาหร่ายยังมีสีเขียวคล้ายกับตอนเริ่มต้น
เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นหนาประมาณ 0.2 ซม. สีของสาหร่ายเปลี่ยนเป็นสีเขียวอม
เหลือง เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 0.4 ซม. สีของสาหร่ายยังมีสีเขียวคล้าย
กับตอนเริ่มต้น เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 0.6 ซม. สีของสาหร่ายยังมีสีเขียวอม
เหลือง เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 0.6 ซม. สีของสาหร่ายยังมีสีเขียวอม
เหลือง เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 0.6 ซม. สีของสาหร่ายเป็นสีเหลือง เมื่อ
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 1 ซม. สีของสาหร่ายเป็นสีเหลือง เมื่อ
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 1.1 ซม. สีของสาหร่ายเป็นสีเหลือง เมื่อ
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
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ตารางที่ 2 ลักษณะปรากฏของสาหร่ายหลังการให้กระแสไฟฟ้าที่สภาวะต่าง ๆ โดยใช้ระยะห่างระหว่าง
อิเล็กโทรด 2.5 เซนติเมตร
ค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า
(โวลท์)

เวลา (นาที)

2

3

ไม่แยกชั้น สีของสาหร่ายยังมีสีเขียวคล้ายกับตอนเริ่มต้น เมื่อส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม

4

มีฟองที่ผิวหน้าบางๆ และมีสาหร่ายจับกันเป็นฟิล์มบางมากบริเวณผิวหน้าในปริมาณ
น้อย เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม

3

มีฟองที่ด้านข้างภาชนะมากขึ้น แต่ไม่ทั่วผิวหน้า และมีสาหร่ายจับกันเป็นฟิล์มบางๆ
ที่ผิวหน้า แต่ไม่สามารถวัดความหนาได้ เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่าย
จับตัวเป็นกลุ่ม
เริ่มเกิดฟองขึ้นเมื่อผ่านไป 30 วินาที และจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 0.20 ซม. สี
ของสาหร่ายยังมีสีเขียวคล้ายกับตอนเริ่มต้น เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เริ่มเกิดฟองขึ้นเมื่อผ่านไป 30 วินาที และจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 0.35 ซม. สี
ของสาหร่ายยังมีสีเขียวคล้ายกับตอนเริ่มต้น เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เริ่มเกิดฟองขึ้นเมื่อผ่านไป 30 วินาที และจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 0.26 ซม. สี
ของสาหร่ายยังมีสีเขียวคล้ายกับตอนเริ่มต้น เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 0.40 ซม. สีของสาหร่ายมีสีน้ําตาล
เหลือง เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม

4

เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นที่ผิวหนประมาณา 0.46 ซม. สีของสาหร่ายมีสีน้ําตาล
เหลือง เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม

5

เกิดฟองขึ้นและจับเป็นชั้นที่ผิวหนาประมาณ 0.53 ซม. สีของสาหร่ายมีสีน้ําตาล เมื่อ
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม

5

3

3

4

5

4

ลักษณะปรากฏของสาหร่ายหลังการให้กระแสไฟฟ้า
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ตารางที่ 3 ค่าการดูดกลืนแสง (OD) ของน้ําสาหร่ายคลอเรลลาหลังการให้กระแสไฟฟ้าที่สภาวะต่าง ๆ โดยวัด
บริเวณกลางภาชนะที่ระดับความลึกจากผิวหน้า 2.5 เซนติเมตร
ค่าความต่างศักย์
(โวลท์)

เวลา
(นาที)

2

3
4
5
3
4
5
3
4
5

3

4

abc

ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด (ซม.)
1.5

2.5

0.5948+0.0762c
0.5472+0.0578c
0.5284+0.0235c
0.2821+0.0146ab
0.2288+0.0238a
0.3350+0.0742ab
0.2632+0.0762ab
0.3747+0.0768b
0.3902+0.1324b

0.7181+0.0572c
0.7940+0.0189d
0.8073+0.0349d
0.5966+0.0591b
0.4077+0.0225a
0.4464+0.0479a
0.4680+0.0442a
0.4409+0.0322a
0.4195+0.0456a

ตัวอักษรยกกําลังที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 16 ลักษณะของสาหร่ายทดลองที่สภาวะ 3 โวลท์ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร
ระยะเวลาการให้กระแสไฟฟ้า 3 นาที (ก) ก่อนการทดลอง, (ข) ระหว่างการทดลอง และ
(ค) หลังการทดลอง
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6. ศึกษาผลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด และระยะเวลาในการให้กระแสไฟฟ้า
ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหลังการเก็บเกี่ยวด้วยกระแสไฟฟ้า
สาหร่ายเริ่มต้นมีค่า Cell count และค่า Biomass เท่ากับ 3.83 x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ
0.0251 กรัมต่อ 100 กรัมน้ําสาหร่าย ตามลําดับ เมื่อสาหร่ายได้รับกระแสไฟฟ้าแล้ว (ที่ระยะห่างระหว่าง
อิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร) นําสาหร่ายเข้มข้นที่เก็บเกี่ยวได้ที่ลอยแยกชั้นบริเวณผิวหน้า จํานวน 2 มิลลิลิตร
เจือจางกับน้ําทะเลผสมปุ๋ยน้ําจํานวน 200 มิลลิลิตร จากนั้นสุ่มไปวัดค่า OD ทุกวัน เป็นเวลา 3 วัน (0, 1, 2
และ 3 วัน) ผลการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่ผ่านการเก็บเกี่ยวด้วยกระแสไฟฟ้าแสดงในตารางที่ 4
จากภาพที่ 17 และ 18 พบว่า ที่สภาวะระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร ณ วันที่ 0
(แสดงถึงปริมาณสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้ทันที โดยไม่ได้นําไปเพาะเลี้ยงต่อ) เมื่อค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า และ
ระยะเวลาในการให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ค่า OD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่สภาวะ 4 โวลท์ มีค่า OD มากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับที่สภาวะ 2 และ 3 โวลท์ แสดงว่าเก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่ายได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อนํา
สาหร่ า ยที่ เก็ บ เกี่ ย วได้ ม าเพาะเลี้ ย งเป็ น เวลา 3 วั น จะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า ที่ ส ภาวะ 4 โวลท์ ค่ า OD
มีแนวโน้มลดลงเมื่อเลี้ยงสาหร่ายนานขึ้นจนถึงวันที่สามแสดงว่าเซลล์สาหร่ายส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโต
และบางส่วนอาจจะตาย ทําให้ค่า OD ลดลง ซึ่งเป็นการยืนยันผลการทดลองจากขั้นตอนที่ 5 ว่า ที่สภาวะ
4 โวลท์ ระยะห่ างระหว่างอิ เล็ กโทรด 1.5 เซนติเมตร ทุ กช่วงระยะเวลา ไม่เหมาะสมที่ จะนํามาใช้ในการ
เก็ บ เกี่ ย วสาหร่ า ยคลอเรลลา เนื่ อ งจากความเข้ ม ของกระแสไฟฟ้ า มากเกิ น ไป อาจเกิ ด กระบวนการ
electroporation ทํ าให้คลอโรฟิ ลล์ที่ อยู่ภายในเซลล์ไหลออกมาสู่น้ําเลี้ยงสาหร่าย เซลล์สาหร่ายบางส่วน
เปลี่ ย นเป็ น สี เหลื อ งและน้ํ า ตาล ซึ่ งอาจเกิ ด จากการที่ เซลล์ ส าหร่ ายบาดเจ็ บ จากการได้ รั บ กระแสไฟฟ้ า
ที่แรงเกินไปจนเกิดการไหม้คล้ําและอาจตายได้ในที่สุด ทําให้อัตราการเจริญเติบโต (Growth rate) มีค่าเป็นลบ
ตลอดทั้งสามวันของการเลี้ยง
เมื่อพิจารณาที่ สภาวะที่ 2 โวลท์ พบว่า เมื่อนํ าสาหร่ายที่เก็บ เกี่ยวได้ม าเลี้ ยงเป็นเวลา 3 วัน
ในทุกสภาวะ ค่า OD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงว่าเซลล์สาหร่ายมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตลอด โดย ณ วันที่ 0
และวั น ที่ 1 เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ างไม่ มี นั ย สํ า คั ญ (P>0.05) หลั ง จากนั้ น ณ วั น ที่ 2 และ 3 เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า ง
มีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยที่สภาวะ 2 โวลท์ 5 นาที มีค่า OD สูงที่สุด และที่สภาวะ 2 โวลท์ 3 นาที มีค่า OD
ต่ําที่ สุด ซึ่ งเป็ น เพราะว่าสาหร่ายที่ เก็บ เกี่ยวได้ ณ วัน ที่ 0 ที่ สภาวะ 2 โวลท์ 5 นาที เก็ บ เกี่ย วสาหร่ายได้
มากกว่าที่ 3 และ 4 นาที (P<0.05) (ตารางที่ 5) ทําให้เมื่อนํามาเลี้ยงจึงเติบโตได้ปริมาณที่มากที่สุด มีค่า OD
สูงที่สุด แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโต พบว่า ที่สภาวะ 2 โวลท์ 3 นาที มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด
ดังนั้น ที่สภาวะ 2 โวลท์ 3 นาที จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเก็บเกี่ยวสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยง
ขยายจํานวนต่อ (เชิงคุณภาพ) แต่ไม่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเชิงปริมาณเพราะได้จํานวนเซลล์สาหร่ายน้อย
ที่สภาวะ 3 โวลท์ พบว่า ที่เวลา 3 นาที ค่า OD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงว่าเซลล์สาหร่ายมีการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตลอด 3 วัน แต่ที่เวลา 4 และ 5 นาที ค่า OD จะลดลงในวันที่ 1 แล้วจึงเพิ่มขึ้นวันที่ 2 และ
3 แสดงว่าเซลล์สาหร่ายได้รับกระแสไฟฟ้าที่นานและแรงจนทําให้เซลล์เกิดการบาดเจ็บและอาจตายบางส่วน
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ทําให้ค่า OD ลดลงในช่วงวันแรก หลังจากนั้น เซลล์สาหร่ายที่บาดเจ็บสามารถซ่อมแซมตัวเองและกลับมา
เจริญเติบโตได้อีกครั้ง (ภาพที่ 17) และเมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโต พบว่า ที่ 3 โวลท์ 3 นาทีมีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงที่สุด และลดลงเมื่อระยะเวลาในการให้กระแสไฟฟ้านานขึ้น ดังนั้น ที่สภาวะ 3 โวลท์ 3 นาที
จึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวสาหร่ายในเชิงคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาการเก็บเกี่ยวในเชิงปริมาณ ณ วันที่ 0 เปรียบเทียบ
สภาวะที่ 2 โวลท์ 5 นาที และ 3 โวลท์ 3 นาที พบว่ า ที่ ส ภาวะ 3 โวลท์ 3 นาที มี ค่ า OD ที่ ม ากกว่ า
แต่แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) ถึงแม้ว่า ที่ 2 โวลท์ 5 นาที มีค่า OD ณ วันที่ 3 สูงที่สุด (ภาพที่ 16)
และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าที่ 3 โวลท์ 3 นาที (ภาพที่ 18) แต่ ที่ 2 โวลท์ 5 นาทีจะใช้ระยะเวลาในการ
ให้ไฟฟ้านานกว่า ดังนั้น สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวสาหร่ายในเชิงปริมาณ และระยะเวลา คือ ที่สภาวะ
3 โวลท์ 3 นาที ระยะห่ างระหว่างอิ เล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร ซึ่งสามารถคํานวณหาค่า Cell count ของ
สาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้ (คํานวณจากกราฟมาตรฐานจากผลการทดลองที่ 4) คือ 7.64x108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
กําลังไฟที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวมีค่า 6.528 วัตต์ คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.000326 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)
หรือ พลังงานไฟฟ้าต่อน้ําหนักสาหร่าย 0.102 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมสาหร่าย (kWh/kg) และคํานวณเป็น
ต้นทุ นค่าไฟฟ้ าได้ 0.106 สตางค์ หรือ ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อกิโลกรัมสาหร่าย 0.33 บาทต่อกิโลกรัมสาหร่าย
(วิธีคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 3) ปริมาตรของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้เท่ากับ 19.8 มิลลิลิตร ดังนั้นสาหร่าย
ที่เก็บเกี่ยวได้มีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้น 19.97 เท่า (จาก 3.83x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็น 7.64x108 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร) และสามารถลดปริมาตรของน้ําสาหร่ายได้ 12.63 เท่า หรือมีปริมาตรลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.92
ของปริมาตรหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น (จาก 250 มิลลิลิตร เป็น 19.8 มิลลิลิตร)
เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Vandamme et al. (2011) ซึ่งทดลองเก็บเกี่ยวสาหร่ายน้ําจืด
Chlorella vulgaris ปริมาตร 1 ลิตร ด้วยวิธี Electro-Coagulation-Flocculation (ECF) พบว่า สภาวะที่
เหมาะสมที่สุด ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าต่อน้ําหนักสาหร่ายประมาณ 2 kWh/kg ซึ่งมากกว่าผลการทดลองของ
งานวิจัยนี้ 19.66 เท่า (0.102 kWh/kg) และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีแบบหมุนเหวี่ยง พบว่า ต้องใช้พลังงาน
ไฟฟ้าต่อน้ําหนักสาหร่ายประมาณ 16 kWh/kg (Danquah et al., 2009) ซึ่งมากกว่าผลการทดลองของ
งานวิจัยนี้ 157.31 เท่า นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Lee et al. (2013) ที่ทดลองเก็บเกี่ยว
สาหร่ายทะเลขนาดเล็ก (Tetraselmis sp.) ปริมาตร 2.5 ลิตร เพือ่ ใช้ในการผลิต biofuel โดยใช้วิธีการ
ตกตะกอนด้วยไฟฟ้า (electroflocculation) อิเล็กโทรดทําจากอะลูมิเนียม (พื้นที่ผิว 133 ตารางเซนติเมตร)
2 ตัว ขนานกันในแนวตั้งฉากกับฐานภาชนะ เปรียบเทียบการเก็บเกี่ยว 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1) ภาชนะที่มีการกวน
ผสมสาหร่ายด้วยใบพัดที่ความเร็ว 20 รอบต่อวินาที ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 5 แอมป์ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
10 โวลท์ เวลา 0.5 นาที หลังจากนั้น นําไปตั้งบนเครื่อง shaker ที่แกว่งด้วยความเร็ว 7.5 รอบต่อวินาที นาน
15 นาที แล้วนําไปตั้งทิ้งไว้เพื่อให้สาหร่ายตกตะกอนเป็นเวลา 30 นาที และวิธีที่ 2) ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงควบคุม
ให้คงที่ 1.33 แอมป์ โดยแปรค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าตั้งแต่ 1.4 ถึง 3.4 โวลท์ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 5 ถึง
30 เซนติเมตร ระยะเวลา 169 ถึง 550 วินาที (2.82 ถึง 9.17 นาที) สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว
สาหร่ายของวิธีที่ 1 คือ ที่เวลา 45.5 นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.183 kWh/kg และวิธีที่ 2 คือที่เวลา 5.75 นาที
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ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 15 เซนติเมตร ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.311 kWh/kg (คํานวณจากความหนาแน่นของ
สาหร่ายที่ 0.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จะเห็นได้ว่า ผลการทดลองของงานวิจัยนี้ ประหยัดพลังงานมากกว่า
ทั้งสองวิธี
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Guldhe et al. (2015) ทีท่ ดลองเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก
(Ankistrodesmus falcatus) ปริมาตร 1 ลิตร ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโทรดที่ทําจากคาร์บอน
(พื้นที่ผิว 120 ตารางเซนติเมตร) 3 ตัว ขนานกันในแนวตั้งฉากกับฐานภาชนะ อิเล็กโทรดขั้วบวก 1 ตัวอยู่ตรง
กลางระหว่างอิเล็กโทรดขั้วลบจํานวน 2 ตัวที่อยู่ที่ผนังภาชนะ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดขั้วบวกและขั้วลบ
ห่างข้างละ 6 เซนติเมตร ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่ 0.5, 1.0 และ 1.5 แอมป์ พบว่า สภาวะที่เหมาะสมใน
การเก็บเกี่ยว คือ ที่ 0.5 แอมป์ เวลานาน 30 นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 1.76 kWh/kg ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานกว่า
ผลการทดลองของงานวิจัยนี้และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารส้มในการตกตะกอนแม้ว่าจะไม่มีการใช้พลังงาน
แต่ใช้เวลาในการตกตะกอนนานถึง 60 นาที ซึ่งไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้ในการเก็บเกี่ยวสาหร่าย
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ตารางที่ 4 ลักษณะปรากฏและการเจริญเติบโตของสาหร่ายหลังการเก็บเกี่ยวที่สภาวะต่าง ๆ โดยใช้ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร ระยะเวลา 3 วัน
ค่าความ ระยะเวลา
ในการให้
ต่าง
ไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
(นาที)
(โวลท์)

2

3

4

5

ลักษณะปรากฏของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้และนําไปเลี้ยง ณ วันที่
0
น้ําเลี้ยงสาหร่ายใส ไม่มสี ี เมือ่ ส่องภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็น
กลุ่ม ไม่สามารถนับจํานวนเซล์ได้ วัดค่า
OD เท่ากับ 0.0298
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวอ่อน และมี
ตะกอนที่ก้นขวด เมื่อส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
ไม่สามารถนับจํานวนเซล์ได้ วัดค่า OD
เท่ากับ 0.0599
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวอมเหลือง และมี
ตะกอนที่ก้นขวดเล็กน้อย เมื่อส่อง
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับ
ตัวเป็นกลุ่ม ไม่สามารถนับจํานวนเซล์ได้
วัดค่า OD เท่ากับ 0.0750

1
น้ําเลี้ยงสาหร่ายค่อนข้างใส มีตะกอนสี
เขียวเล็กน้อย เมื่อส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายบางส่วนจับตัว
เป็นกลุ่มและแยกเป็นเซลล์เดี่ยว วัดค่า
OD เท่ากับ 0.0310
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวมากขึ้น และมี
ตะกอนที่ก้นขวด เมื่อส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
เล็กน้อย ไม่สามารถนับจํานวนเซล์ได้ วัด
ค่า OD เท่ากับ 0.0901
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเหลืองเข้ม และมี
ตะกอนสีเขียวขีม้ ้าที่ก้นขวด เมื่อส่อง
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับ
ตัวเป็นกลุ่มเล็กน้อย วัดค่า OD เท่ากับ
0.0878

2
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวอ่อน ไม่มีตะกอน
เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายแยกเป็นเซลล์เดี่ยวและเพิ่มจํานวน
มากขึ้น วัดค่า OD เท่ากับ 0.2502

3
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวเข้ม ไม่มตี ะกอน
เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายเพิม่ จํานวนมากขึ้น เกิดการ
แบ่งตัวของเซลล์และมีขนาดใหญ่ขึ้น วัด
ค่า OD เท่ากับ 0.6257
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวมากขึ้น และไม่มี
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวมากขึ้น และไม่มี
ตะกอนที่ก้นขวด เมื่อส่องภายใต้กล้อง
ตะกอนที่ก้นขวด เมื่อส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายแยกเป็นเซลล์เดี่ยว จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายแยกเป็นเซลล์
เดี่ยว และเพิม่ จํานวนมากขึ้น วัดค่า OD
วัดค่า OD เท่ากับ 0.4572
เท่ากับ 0.7011
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวเข้มคล้าย control น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวมากขึ้น และมี
ตะกอนที่ก้นขวดหนาขึ้น เมื่อส่องภายใต้
และไม่มตี ะกอนทีก่ ้นขวด เมื่อส่องภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายเซลล์ใหญ่
กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายแยกเป็น
สมบูรณ์ และเพิ่มจํานวนมากขึ้น
เซลล์เดี่ยว มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น วัดค่า OD
วัดค่า OD เท่ากับ 0.7792
เท่ากับ 0.4832
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ค่าความ ระยะเวลา
ในการให้
ต่าง
ไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
(นาที)
(โวลท์)
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3

4
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ลักษณะปรากฏของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้และนําไปเลี้ยง ณ วันที่
0

1
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียว เมื่อส่องภายใต้ น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวอ่อน มีตะกอน
กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็น เล็กน้อย เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์
กลุ่ม ไม่สามารถนับจํานวนเซล์ได้ วัดค่า เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม แต่ยัง
สามารถนับได้ วัดค่า OD เท่ากับ 0.1151
OD เท่ากับ 0.0803
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อ
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก ไม่
สามารถนับจํานวนเซล์ได้ วัดค่า OD
เท่ากับ 0.0785
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อ
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก ไม่
สามารถนับจํานวนเซล์ได้ วัดค่า OD
เท่ากับ 0.0983

2
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวคล้าย control มี
ตะกอนเล็กน้อย เมื่อส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น
สามารถนับจํานวนเซลล์ได้ วัดค่า OD
เท่ากับ 0.4575
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวเข้มขึ้นตกตะกอน
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวอมเหลือง
ตกตะกอนเป็นสีเขียวขี้ม้าที่ก้นขวด น้ําที่ เป็นที่ก้นขวดและข้างขวด น้าํ ที่ใช้เลีย้ ง
ใช้เลี้ยงบริเวณผิวหน้าใส เมื่อส่องภายใต้ บริเวณผิวหน้าใส เมื่อส่องภายใต้กล้อง
กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็น จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น
กลุ่ม ไม่สามารถนับจํานวนเซลล์ได้ วัดค่า สามารถนับจํานวนเซลล์ได้ วัดค่า OD
เท่ากับ 0.2105
OD เท่ากับ 0.0575
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีเหลือง ตกตะกอนเป็น น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวอมเหลือง
ตกตะกอนที่ก้นขวดและข้างขวดจํานวนมาก
สีเขียวขี้มา้ ที่ก้นขวด และข้างขวด เมือ่
เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายมีจํานวนเพิ่มขึ้น สามารถนับจํานวน
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก ไม่
เซลล์ได้ วัดค่า OD เท่ากับ 0.1261
สามารถนับจํานวนเซลล์ได้ วัดค่า OD
เท่ากับ 0.0841

3
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวเข้มขึ้น มีตะกอน
บริเวณก้นขวดหนาขึ้น เมือ่ ส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายเซลล์ใหญ่สมบูรณ์
และเพิ่มจํานวนมากขึ้น วัดค่า OD เท่ากับ
0.6283
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวคล้าย control
ตกตะกอนเป็นทีก่ น้ ขวดหนาขึ้น เมื่อส่อง
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายเซลล์
ใหญ่สมบูรณ์ และเพิ่มจํานวนมากขึน้ วัดค่า
OD เท่ากับ 0.5151
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวเข้มขึ้นตกตะกอนที่
ก้นขวด เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายเซลล์ใหญ่สมบูรณ์ และเพิ่มจํานวน
มากขึ้น วัดค่า OD เท่ากับ 0.4140
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ค่าความ ระยะเวลา
ในการให้
ต่าง
ไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
(นาที)
(โวลท์)
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ลักษณะปรากฏของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้และนําไปเลี้ยง ณ วันที่
0

1
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเหลือง ตกตะกอนที่
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเหลือง เมื่อส่อง
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับ ก้นขวด น้าํ ที่ใช้เลีย้ งค่อนข้างใส เมื่อ
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
ตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก ไม่สามารถนับ
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก ไม่
จํานวนเซลล์ได้ วัดค่า OD เท่ากับ
สามารถนับจํานวนเซลล์ได้ วัดค่า OD
0.1203
เท่ากับ 0.0809
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเหลือง ตกตะกอนที่
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเหลือง เมื่อส่อง
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับ ก้นขวด เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์
เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก
ตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก ไม่สามารถนับ
ไม่สามารถนับจํานวนเซลล์ได้ วัดค่า OD
จํานวนเซลล์ได้ วัดค่า OD เท่ากับ
เท่ากับ 0.0686
0.1244
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเหลืองส้ม ตกตะกอน
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเหลือง เมื่อส่อง
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับ ที่ก้นขวด เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์
เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก
ตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก ไม่สามารถนับ
ไม่สามารถนับจํานวนเซลล์ได้ วัดค่า OD
จํานวนเซลล์ได้ วัดค่า OD เท่ากับ
เท่ากับ 0.0732
0.1265

2
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวอ่อนตกตะกอนที่
ก้นขวดจํานวนมาก น้ําทีใ่ ช้เลี้ยงค่อนข้างใส
เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก สามารถ
นับจํานวนเซลล์ได้บางส่วน วัดค่า OD
เท่ากับ 0.0774
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวตกตะกอนที่ก้นขวด
จํานวนมาก เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์
เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก
สามารถนับจํานวนเซลล์ได้บางส่วน วัดค่า
OD เท่ากับ 0.1024
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเหลืองตกตะกอนที่ก้น
ขวดจํานวนมาก เมื่อส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่ม
จํานวนมาก สามารถนับจํานวนเซลล์ได้
บางส่วน วัดค่า OD เท่ากับ 0.0663

3
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวเข้มขึ้นตกตะกอน
หนาที่ก้นขวด เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์
เซลล์สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก
สามารถนับจํานวนเซลล์ได้บางส่วน วัดค่า
OD เท่ากับ 0.0848
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเขียวตกตะกอนหนาที่ก้น
ขวด เมือ่ ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก สามารถ
นับจํานวนเซลล์ได้บางส่วน วัดค่า OD เท่ากับ
0.0487
น้ําเลี้ยงสาหร่ายมีสีเหลืองตกตะกอนหนาที่
ก้นขวด เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
สาหร่ายจับตัวเป็นกลุ่มจํานวนมาก สามารถ
นับจํานวนเซลล์ได้บางส่วน วัดค่า OD เท่ากับ
0.0617
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ภาพที่ 17 ค่าการดูดกลืนแสง (OD) ของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้บริเวณผิวหน้าที่สภาวะต่าง ๆ
ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร และนําไปเลี้ยงต่อเป็นระยะเวลา 3 วัน
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ภาพที่ 18 อัตราการเจริญเติบโต (%) ของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้บริเวณผิวหน้าที่สภาวะต่าง ๆ
ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร และนําไปเลี้ยงต่อเป็นระยะเวลา 3 วัน
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ตารางที่ 5 ค่ าการดูดกลื นแสง (OD) ของเซลล์สาหร่ายที่ เก็ บเกี่ ยวได้ บริเวณผิวหน้ าที่ สภาวะต่าง ๆ ที่ ใช้
ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร ระยะเวลา 3 วัน
ค่าความ
ต่างศักย์
(โวลท์)
2

เวลา
(นาที)

จํานวนวันในการเลี้ยง (วัน)
0

1

2

3

3
0.0298+0.0052Aa 0.0310+0.0062a 0.2502+0.0534b 0.6257+0.0758c
4
0.0599+0.0077ABa 0.0901+0.0149a 0.4572+0.0623b 0.7011+0.0704c
5
0.0705+0.0113BCa 0.0878+0.0198a 0.4832+0.0413b 0.7792+0.0859c
3
3
0.0803+0.0144BDa 0.1151+0.0238a 0.4575+0.0537b 0.6283+0.1442c
4
0.0785+0.0122BCa 0.0575+0.0159a 0.2105+0.0875b 0.5151+0.0726c
5
0.0983+0.0154CDEa 0.0841+0.0187a
0.1261+0.0729a 0.4140+0.0322b
4
3
0.1203+0.0118Ea 0.08087+0.0280a 0.0774+0.0478a 0.0848+0.0518a
4
0.1244+0.0104Ea 0.0686+0.0075ab 0.1024+0.0641ab 0.0487+0.0412b
5
0.1265+0.0044Ea 0.0732+0.0116ab 0.0663+0.0227b 0.0617+0.0267b
abc
ตัวอักษรยกกําลังที่ต่างกันในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)
ABC
ตัวอักษรยกกําลังที่ต่างกันในแนวตั้ง (เฉพาะวันที่ 0) แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)

สรุปผลการทดลอง
1. ตํ า แหน่ ง ของอิ เล็ ก โทรดทั้ ง สองอั น ควรอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ขนานกั บ ฐานของภาชนะและ
อิเล็กโทรดตําแหน่งด้านบนควรเป็นขั้วบวก (anode) และเอียงทํามุม 20 องศากับแนวราบ ส่วนอิเล็กโทรด
ตําแหน่งด้านล่างควรเป็นขั้วลบ (cathode) และวางในแนวราบ ไม่ต้องเอียงทํามุม
2. ที่ทุกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ค่าการนําไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาใน
การให้ กระแสไฟฟ้ านานขึ้ น โดยในช่วงแรกมีค่ าการนํ าไฟฟ้ าเพิ่ ม ขึ้นอย่ างรวดเร็วและเริ่ม เพิ่ ม ขึ้น ในอัตรา
ที่ค่อนข้างคงที่เมื่อเวลามากกว่า 45 วินาที และ ที่เวลาเท่ากัน ค่าการนําไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าของสาหร่าย
เพิ่มขึ้น เมื่อใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้น
3. ค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งค่ า Cell count แ ล ะค่ า OD มี ค่ า correlation ม าก ก ว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า Cell count และค่ า Biomass (R2 = 0.9919 และ 0.9537 ตามลํ า ดั บ )
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างค่า Biomass และค่า OD มีค่า correlation น้อยที่สุด (R2 = 0.9344)
4. ค่า OD มีความสัมพันธ์ correlation กับค่าความเข้มข้นของหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้นสูงที่สุด
จึงใช้ค่า OD เป็นดัชนีแสดงการเก็บเกี่ยวสาหร่ายคลอเรลลา
5. สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บ เกี่ยวหัวเชื้อสาหร่ายเริ่ม ต้น ปริม าตร 250 มิลลิลิตร ในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และการประหยัดพลังงาน คือ ที่สภาวะ 3 โวลท์ 3 นาที ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5
เซนติเมตร สาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้มีคุณสมบัติ ดังนี้
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5.1 ค่ า Cell count ของสาหร่ า ยที่ เก็ บ เกี่ ย วได้ คื อ 7.64x108 เซลล์ ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร เพิ่ ม ขึ้ น
19.97 เท่า (จาก 3.83x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็น 7.64x108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร)
5.2 กํ าลังไฟที่ ใช้ ในการเก็ บ เกี่ ย วมี ค่ า 6.528 วัต ต์ คิ ด เป็ น พลั งงานไฟฟ้ าเท่ ากั บ 0.000326
กิโลวัตต์ ชั่วโมง (kWh) หรือ พลั งงานไฟฟ้ าต่อน้ําหนักสาหร่าย 0.102 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม สาหร่าย
(kWh/kg)
5.3 ต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ 0.106 สตางค์ หรือ ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อกิโลกรัมสาหร่าย 0.33 บาทต่อ
กิโลกรัมสาหร่าย
5.4 ปริมาตรของน้ําสาหร่าย ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.92 ของปริมาตรหัวเชื้อสาหร่ายเริ่มต้น
หรือลดลง 12.63 เท่า (จาก 250 มิลลิลิตร เหลือ 19.8 มิลลิลิตร)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนําข้อมูลงานวิจัยนี้ ไปทดลองเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวสาหร่ายที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกับสาร
ที่ช่วยในการตะกอน ซึ่งอาจเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวสาหร่ายได้
2. ควรทดลองเก็บเกี่ยวสาหร่ายที่มีปริมาตรที่มากขึ้น เพื่อศึกษาปัจจัยเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่มีผลต่อ
การเก็บเกี่ยวสาหร่าย (scale-up)
3. ทดลองออกแบบและประดิษฐ์เครื่องเก็บเกี่ยวหัวเชื้อสาหร่ายคลอเรลลาเชิงพาณิชย์เพื่อใช้ใน
ห้องเพาะเลี้ยงปลอดเชื้อ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
4. ทดลองใช้สภาวะการเก็บเกี่ยวนี้กับสาหร่ายขนาดเล็กชนิดอื่น
คําขอบคุณ
ขอขอบคุ ณ เจ้าหน้ าที่ ทุ กท่ านของกลุ่ ม วิจัยและพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ สั ตว์น้ํ า กองวิจัยและพั ฒ นา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา กรมประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณกวิสรา พิศพันธุ์ คุณมานิดา แย้มสังข์ และ
คุณอัจฉรา ใจสงัด ที่ทําหน้าที่ต่าง ๆ เป็นกําลังสําคัญช่วยให้งานวิจัยนี้ สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ส่วนประกอบของปุ๋ยน้ํา
สูตรปุ๋ยน้ําที่ใช้ผสมกับน้ําทะเลสําหรับเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา
NaNO3
10.00 กรัม
16.80 กรัม
NaHCO3
Na2SiO3
0.40 กรัม
1.00 กรัม
Na2HPO4.12H2O
PL solution*
100 มิลลิลิตร
น้ํากลั่น
1,000 มิลลิลิตร
หมายเหตุ: ใช้สารละลาย 10 มิลลิลิตรต่อสาหร่าย 1,000 มิลลิลิตร
*PL solution ประกอบด้วย
Na2EDTA
3.00 กรัม
0.24 กรัม
FeCl2.6H2O
ZnCl2
0.03 กรัม
0.27 กรัม
MnCl2.4H2O
CuSO4.5H2O
0.40 กรัม
3.44 กรัม
H2BO3
CoCl2.6H2O
0.08 กรัม (ละลายในน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร นําไปใช้ 1 มิลลิลิตร)
น้ํากลั่น
1,000 มิลลิลิตร

38
ภาคผนวกที่ 2 การวัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา
1. การวัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลาด้วยค่าการดูดกลืนแสง (Optical
Density, OD)
เก็บตัวอย่างสาหร่ายมาวัดค่าการดูดกลืนแสง
ด้วยเครื่องวัดค่า OD (spectrophotometer) ทีค่ ่าความยาวคลื่นที่ 630 (OD630) เปรียบเทียบ
กับกราฟมาตรฐาน (ชลี, 2555)
2. การนับจํานวนเซลล์สาหร่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ด้วยฮีโมไซโตมิเตอร์ (Cell count)
นําสารตัวอย่างหยดลงบนแผ่นฮีโมไซโตมิเตอร์ (Haemocytometer) ซึ่งเดิมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ
นั บ จํ า นวนเซลล์ เม็ ด เลื อ ดแดง (Blood Cells) มี ลั ก ษณะเป็ น แผ่ น เพลทแก้ ว หนาและมี แ ผ่ น ปิ ด โดยแผ่ น
ฮีโมไซโตมิเตอร์นี้ จะมีช่องว่าง หรือแอ่ง (Chamber) สําหรับใส่ตัวอย่างสาหร่าย พร้อมด้วยตารางหรือกริดเพื่อ
ใช้ในการสุ่มนับจํานวนเซลล์สาหร่ายโดยดูผ่านเลนส์ กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 40 เท่า หน่วยที่ใช้เป็นจํานวน
เซลล์สาหร่ายต่อปริมาตรน้ําสาหร่าย (เซลล์ต่อมิลลิลิตร) ดังแสดงในภาพผนวกที่ 1 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งเพชรบุรี, 2548)

ภาพผนวกที่ 1 ภาพตัวอย่างเซลล์สาหร่ายคลอเรลลาบนแผ่นฮีโมไซโตมิเตอร์ที่มองผ่านเลนส์
กล้องจุลทรรศน์ กําลังขยาย 40 เท่า
โดยนับจํานวนเซลล์สาหร่ายในแต่ละช่อง ในช่อง A B C D และ E มีความกว้างและยาวเท่ากับ
1 มิลลิเมตร ดังนั้นหากเลือกนับแพลงก์ตอนที่ช่อง A B C D และ E ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนจะเท่ากับ
จํานวนเซลล์สาหร่ายที่นับได้รวม (x̄) =
ค่าเฉลี่ยจํานวนเซลล์สาหร่าย

= (x̄/4) × 106 (เซลล์ต่อมิลลิลิตร )
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3. การหาค่าชีวมวล (Biomass) (นริศรา, 2557)
1. นํากระดาษกรองใยแก้ว (Whatman GF/C) ใส่ชุดกรองสุญญากาศ แล้วล้างกระดาษกรอง
ด้วยน้ํากลั่น
2. อบกระดาษกรองด้วยตู้อบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่ โมง จากนั้นนํามาใส่
โถดูดความชื้นทิ้งไว้ให้เย็น นํามาชั่งหาน้ําหนักคงที่ของกระดาษ
3. นํากระดาษกรองไปกรองตัวอย่างสาหร่ายที่เตรียมไว้ 100 มิลลิลิตร
4. นํากระดาษกรองที่มีตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง
5. เมื่อครบกําหนดเวลา นํากระดาษกรองออกจากตู้อบแล้วนําใส่ไว้ในโถดูดความชื้น
6. ชั่งน้ําหนักกระดาษกรองที่มีตัวอย่าง แล้วนํามาคํานวณหาน้ําหนักสาหร่าย
ค่าชีวมวล (g/100 ml)
A = น้ําหนักของกระดาษกรอง (g)
B = น้ําหนักของกระดาษกรองและสาหร่าย (g)
V = ปริมาตรของสาหร่ายที่กรอง (100 ml)
ภาคผนวกที่ 3 การคํานวณต้นทุนทางไฟฟ้ากระแสตรง
กําลังไฟ (วัตต์) = ค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์) x ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลท์)
พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) = กําลังไฟฟ้า (วัตต์) x ระยะเวลา (ชั่วโมง)
1000
ต้นทุนค่าไฟฟ้า = พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) x ราคาค่าไฟต่อหน่วย (บาท)
พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) เท่ากับไฟ 1 หน่วย ราคา 3.2484 บาท (อ้างอิงจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ พฤศจิกายน 2558)

40
กรณีที่สภาวะ 3 โวลท์ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร ระยะเวลา 3 นาที สาหร่าย
ปริมาตร 250 มิลลิลิตร เก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่ายได้ 3.209 กรัม คิดต้นทุนไฟฟ้าได้ดังนี้
ค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยจากการทดลอง (แอมป์)
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลท์)
กําลังไฟ (วัตต์)
ระยะเวลา (ชั่วโมง)
พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมสาหร่าย)
ราคาค่าไฟต่อหน่วย (บาท)
ต้นทุนค่าไฟฟ้า (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ต้นทุนค่าไฟฟ้า (บาทต่อกิโลกรัมสาหร่าย)
ต้นทุนค่าไฟฟ้า (สตางค์ต่อกิโลกรัมสาหร่าย)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2.176
3.000
6.528
3/60 = 0.0500
0.000326
0.102
3.248
0.00106
0.330
33.04

