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การคัดเลือกสาหร่ ายสี เขียวแกมนํา) เงิน Oscillatoria spp.
สํ าหรับนํามาใช้ ในการผลิตซี-ไฟโคไซยานิน
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บทคัดย่ อ
ซี-ไฟโคไซยานินเป็ นองค์ประกอบหลักของไฟโคบิลิโปรตีนที5ถูกผลิตขึ8นจากสาหร่ ายสี เขียวแกมนํ8าเงิน
โดยซี -ไฟโคไซยานิ นเป็ นสารที5 มีคุณลักษณะเป็ นสารสี น8 ําเงิ น ต้านการเกิ ดออกซิ เดชั5น ต้านการอักเสบ และ
ป้ องกันตับจากการถูกทําลาย จึงมีการนําซี -ไฟโคไซยานิ นมาประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื5 องสําอาง และ
เภสัชกรรม ในการศึกษาครั8งนี8 ได้ทาํ การคัดเลือกสาหร่ ายที5มีความเหมาะสมสําหรับการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ นจาก
สาหร่ าย Oscillatoria spp. จํานวน 7 สายพันธุ์ โดยใช้อาหาร BG-11 ที5มีความเข้มข้นของ NaNO3 เป็ น 2 เท่า (เพิ5ม
จาก 1.5 กรัมต่อลิตร เป็ น 3.0 กรัมต่อลิตร) ซึ5 งการเพาะเลี8ยงดําเนิ นการบนเครื5 องเขย่าที5ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อ
นาที อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส ให้แสง 12 ชัว5 โมงต่อวัน ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิ ดแสงขาวแบบเย็นที5 มี
กําลังไฟขนาด 36 วัตต์ ผลการทดลองที5ได้พบว่า Oscillatoria sp. BG 00205 ให้น8 าํ หนักเซลล์แห้งสู งสุ ดเท่ากับ
17.31 กรัมต่อลิตร ในขณะที5 Oscillatoria sp. BG 00305 ให้ค่าอัตราการเติบโตจําเพาะสู งสุ ดเท่ากับ 0.258 ต่อวัน
อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ที5มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ นมากที5 สุด คือ Oscillatoria okeni TISTR
8549 ซึ5 งให้ค่าความเข้มข้นของซี -ไฟโคไซยานิ นสู งถึง 0.162 มิ ลลิกรัมต่อมิลลิ ลิตรของสารแขวนลอยเซลล์
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สัดส่ วนของซี -ไฟโคไซยานิ นในเซลล์สูงถึง 91.01 มิลลิกรัมต่อกรัมเซลล์ อัตราการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ นเท่ากับ
8.10 มิลลิกรัมต่อลิตร.วัน และอัตราการผลิตซีไฟโคไซยานินจําเพาะเท่ากับ 4.55 มิลลิกรัมต่อกรัมเซลล์.วัน
คําสําคัญ: ซี-ไฟโคไซยานิน ไฟโคบิลิโปรตีน Oscillatoria spp. สาหร่ ายสี เขียวแกมนํ8าเงิน

Abstract
C-phycocyanin (C-PC) is a major phycobiliprotein produced by blue green algae. The coloration,
antioxidant, anti-inflammatory and hepatoprotective characteristics of C-PC make it attract to food, cosmetic,
and pharmaceutical industries. In this present study, seven strains of Oscillatoria spp. were screened for a
suitable C-PC producer using BG-11 medium with elevated NaNO3 concentration 2 times (from 1.5 g/L to 3.0
g/L). The cultivation was carried out on 150 rpm rotary shaker at 25ºC and 12-h light/12-h dark cycles under 36
W cool white fluorescent lamp. The maximum cell dry weight was 17.31 g/L, which obtained from Oscillatoria
sp. BG 00205 while the highest specific growth rate was presented in Oscillatoria sp. BG 00305 (0.258 Day -1).
However, the most efficient strain of C-PC producer was Oscillatoria okeni TISTR 8549 since it showed
highest value of C-PC accumulation, C-PC content in cell, C-PC production rate, and specific C-PC production
rate with the value of 0.132 mg/ml, 91.01 mg/gcell, 8.10 mg/L . Day, and 4.55 mg/gcell . Day, respectively.
Keywords: C-phycocyanin, phycobiliprotein, Oscillatoria spp., bluegreen algae
ฝรั5ง ลูกอม นมเปรี8 ยว ไอศกรี ม เครื5 องดื5มแอลกอฮอล์
หรื อใช้เป็ นสี ในเครื5 อ งสํา อาง [2-4] และด้วยสมบัติ
ต้านการเกิดออกซิเดชัน5 (antioxidant) ที5มีในซี-ไฟโคไซยานิ นเมื5 อทดสอบในรู ปการเกิ ด ปฏิ กิริ ยาออกซิ เดชั5น กับ ซู เ ปอร์ อ อกไซด์ (O2-) หรื อ หมู่ ไ ฮดรอกซี5
(OH-) [5] จึงทําให้เครื5 องสําอางที5มีส่วนประกอบของ
ซี -ไฟโคไซยานิ นมีมูลค่าสู งขึ8น นอกจากคุณสมบัติที5
กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีการนําซี -ไฟโคไซยานิ นมา
ใช้ประโยชน์อีกหลายด้าน เช่ น ใช้เป็ นสารต้านการ
อักเสบ (antiinflammation) [6] ใช้เป็ นเครื5 องหมายติด
ฉลากฟลูออเรสเซนต์ เพื5 อใช้ติ ดตามการมี ชี วิตของ
เซลล์ห รื อ ติ ด ฉลากสารชี ว โมเลกุล ในงานวิจัย ทาง

1. บทนํา
ไฟโคบิลิโปรตีน (Phycobiliprotein) จัดเป็ น
สารชี ว โมเลกุ ล ประเภทโปรตี น ที5 ล ะลายนํ8า โดย
สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่ม คือ ซี-ไฟโคไซยานิ นที5 มีสีน8 าํ เงิ น (C-PCs; C-Phycocyanins), ไฟ
โคอิริทริ น (PEs; Phycoerythrins) ที5มีสีแดง และอัลโล
ไฟโคไซยานิ นที5 ไม่มีสี (APCs; Allophycocyanins)
สารในกลุ่มนี8 พบได้ในสาหร่ ายสี เขียวแกมนํ8าเงินหรื อ
ไซยาโนแบคที เรี ย (Cyanobacteria) สาหร่ ายสี เหลือง
ทอง (Chrysophyta) และในสาหร่ ายสี แดงหรื อโรโดไฟต์ (Rhodophyta) [1] ด้วยคุณสมบัติที5น่าสนใจจาก
การมีสีสันของไฟโคบิ ลิโปรตีน ทําให้สารในกลุ่มนี8
ถูกนํามาใช้เป็ นสี ผสมในอาหารชนิ ดต่างๆ เช่น หมาก
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ชีวภาพ [7, 8] ดังนั8น โปรตีนในกลุ่มไฟโคบิ ลินจึ ง
เป็ นสารที5มีมูลค่าสูง [9, 10]
ในปี ค.ศ. 2006 Soni และคณะ [11] ได้
รายงานถึ งการสกัดและทําให้ซี-ไฟโคไซยานิ นบริ สุ ท ธิv จากสาหร่ ายสี เ ขี ย วแกมนํ8 าเงิ น Oscillatoria
quadripunctulata ซึ5 ง สาหร่ า ยสายพัน ธุ์ ดัง กล่ า วมี
ศักยภาพในการนํามาใช้ในการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ น
ดังนั8น การศึกษานี8มีวตั ถุประสงค์เพื5อคัดเลือกสาหร่ าย
สี เขียวแกมนํ8าเงินที5เหมาะสมสําหรับใช้ในการผลิตซี ไฟโคไซยานิ น จึ ง มุ่ง เน้นการคัด เลื อ กจากสาหร่ า ย
สกุล Oscillatoria spp. โดยพิจารณาจากการเติบโต
และการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ นของสาหร่ ายแต่ละสาย
พันธุ์

2.2 อาหารเลีย) งเชื)อ
อาหารที5 ใช้ในการศึ กษานี8 คือ อาหาร Blue
Green 11 (BG-11) [12] ที5มีแหล่งไนโตรเจนในรู ป
NaNO3 ที5ความเข้มข้น 2 เท่า โดยเพิ5มจาก 1.5 กรัมต่อ
ลิตรเป็ น 3 กรัมต่อลิตร (BG-11 2N) ซึ5 งใน 1 ลิตร
ประกอบด้วย NaNO3 3 กรัม, K2HPO3 0.04 กรัม,
MgSO4.7H2O 0.075 กรัม, CaCl2.2H2O 0.036 กรั ม ,
กรดซิ ต ริ ก 6.56 x 10-3 กรั ม , เฟอริ กแอมโมเนี ยมซิ
เตรต 6.0x10-3 กรัม, EDTA 1.04x10-3กรัม, Na2CO3
0.02 กรัม และ Trace metal mix A5 1 มิลลิลิตร
Trace metal mix A5 ใน 1 ลิ ต ร
ประกอบด้วย H3BO3 2.86 กรั ม, MnCl2.4H2O 1.81
กรั ม , ZnSO4.7H2O 0.222 กรั ม , NaMoO4.2H2O 0.39
กรั ม, CuSO4.5H2O 1 มิ ลลิ ลิตร (ที5 มีความเข้มข้น 79
กรั มต่อลิ ตร) และ Co(NO3)2.6H2O 1 มิ ลลิ ลิตร (ที5 มี
ความเข้มข้น 49.4 กรัมต่อลิตร)
2.3 การเตรียมกล้ าเชื)อ
นําสายพันธุ์สาหร่ ายที5 เก็บรั กษาในอาหาร
เหลว BG-11 2N มาทําการปั5 นเหวี5ยงที5ความเร็ ว 3000
รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10
นาที รวบรวมตะกอนเซลล์ของแต่ละสายพันธุ์ให้ได้
0.5 มิลลิลิตร ทําการเจือจางเซลล์ดว้ ยอาหาร BG-11
2N ให้ได้ปริ มาตรสุ ดท้าย 10 มิลลิลิตร ซึ5 งส่ วนใหญ่
สาหร่ ายที5 ได้จะอยูเ่ ป็ นกลุ่มก้อนของเส้นสาย จึ งต้อง
นํามาทําให้เส้นสายกระจายออกโดยใช้เครื5 องกระจาย
เซลล์ดว้ ยคลื5นเสี ยงความถี5สูง (Labsonic U, B.Braun;
Germany) กําหนดค่าระดับกําลังของเครื5 องเท่ากับ 50
วัตต์ ระยะเวลาการทํางาน 3 นาที สลับการทํางาน 5
วิน าที และหยุด ทํา งาน 5 วิน าที ใช้ส ารแขวนลอย
เซลล์ที5ได้เป็ นเชื8อเริ5 มต้นสําหรับเตรี ยมกล้าเชื8อ ทําการ
เติมเชื8อเริ5 มต้นที5ได้ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร ลงในฟลาสก์
ขนาด 500 มิ ลลิ ลิตร ที5 มีอาหาร BG-11 2N 200

2. วัสดุและวิธีการทดลอง
2.1 สาหร่ ายสี เขียวแกมนํ)าเงิน Oscillatoria spp. ทีใช้
ในการศึกษา
การศึกษาในครั8งนี8ได้เลือกใช้สาหร่ ายสี เขียว
แกมนํ8าเงิ น Oscillatoria spp. ทั8งหมด 7 สายพันธุ์
ได้แก่ Oscillatoria obscura TISTR 8245, Oscillatoria
okeni TISTR 8549, Oscillatoria subbrevis TISTR
8310, Oscillatoria sp. TISTR 8491, Oscillatoria sp.
BG 00105, Oscillatoria sp. BG 00205, และ
Oscillatoria sp. BG 00305 โดยสายพันธุ์ที5มีรหัส
TISTR ได้จากฝ่ ายวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.)
และสายพันธุ์ที5มีรหัส BG เป็ นสายพันธุ์ที5แยกได้จาก
โครงการวิจัย เรื5 อ ง การคัดแยกและเก็ บ รั ก ษาพัน ธุ์
สาหร่ ายเพื5อใช้เป็ นตัวอย่างในการเรี ยนการสอน ซึ5 ง
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากโครงการส่ งเสริ มด้าน
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552
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มิ ลลิ ลิต ร (แต่ล ะสายพันธุ์ท ํา 3 ฟลาสก์) ทําการ
เพาะเลี8ยงที5อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซี ยส บนเครื5 อง
เขย่าความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที ให้แสงด้วยหลอด
แสงขาวแบบเย็น (Cool White) ที5มีกาํ ลังไฟขนาด 36
วัตต์ วันละ 12 ชัว5 โมง ทําการเพาะเลี8 ยงเป็ นเวลา 32
วัน
นํา กล้า เชื8 อ แต่ ล ะสายพัน ธุ์ ที5 เ ลี8 ย งไว้ม าทํา
การปั5 น เหวี5 ย งที5 ค วามเร็ ว รอบ 3000 รอบต่ อ นาที
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เวลา 10 นาที ทําการปรับ
ปริ มาตรตะกอนเซลล์แต่ละสายพันธุ์ให้ได้ประมาณ
2.5 มิลลิลิตร เจือจางเซลล์ดว้ ยอาหาร BG-11 2N ให้
ได้ปริ มาตรสุ ดท้าย 40 มิลลิลิตร ทําการกระจายเซลล์
โดยทําเช่ นเดี ยวกับที5 ได้กล่าวไปแล้วในขั8นต้น สาร
แขวนลอยเซลล์ที5ได้จะมีความเข้มข้นของเซลล์เท่ากับ
6.25 x 10-2 มิ ลลิลิตรของตะกอนเซลล์ต่อมิลลิลิตร
ของสารแขวนลอยเซลล์ ซึ5 งใช้สาํ หรับเป็ นกล้าเชื8อใน
การศึกษาต่อไป
2.4 การศึ กษาการเติบโตและการผลิตซี -ไฟโคไซยา
นินของ Oscillatoria spp.
การศึ กษาในส่ วนนี8 ด ําเนิ น การโดยทํา การ
เติ ม กล้า เชื8 อ ที5 เ ตรี ย มได้ป ริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ลงใน
อาหาร BG-11 ปริ มาตร 25 มิลิลิตร ซึ5 งจะทําให้ได้
ความเข้มข้นของเซลล์เริ5 มต้น 2.5 x 10-3 มิลลิลิตรของ
ตะกอนเซลล์ต่อมิลลิลิตรของสารแขวนลอยเซลล์หลัง
ทําการเพาะเลี8ยงที5อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซี ยส บน
เครื5 องเขย่าความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที ให้แสงด้วย
หลอดแสงขาวแบบเย็นที5มีกาํ ลังไฟขนาด 36 วัตต์ วัน
ละ 12 ชัว5 โมง ทําการเพาะเลี8ยงเป็ นเวลา 40 วัน โดย
สาหร่ ายแต่ละสายพันธุ์ ทาํ การทดลอง 3 ซํ8า ทําการ
เก็บตัวอย่างทุก 4 วัน โดยเก็บตัวอย่างทั8งฟลาสก์ เพื5อ
วัดความเข้มข้นของเซลล์ และความเข้มข้นของซี -ไฟโคไซยานิน

2.5 วิธีการวิเคราะห์
การวัดความเข้ มข้ นเซลล์
การวัดความเข้มข้นของเซลล์ในงานวิจยั นี8
จะวัดในรู ปปริ มาตรของตะกอนเซลล์ต่อปริ มาตรของ
สารแขวนลอยเซลล์ โดยนําสารแขวนลอยเซลล์แ ต่
ละฟลาสก์ปริ มาตรทั8งหมด 25 มิลลิลิตร มาทําการปั5 น
เหวี5ยงที5ความเร็ วรอบ 3000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที วัดปริ มาตรตะกอนเซลล์
ที5 ไ ด้ ซึ5 งปริ มาตรตะกอนเซลล์ ที5 ว ัด ได้ม าจากสาร
แขวนลอยเซลล์ 25 มิ ลลิ ลิตร เก็ บตะกอนเซลล์ที5ไ ด้
สําหรับวัดปริ มาณซี-ไฟโคไซยานิน
ทั8งนี8 พบว่าปริ มาตรตะกอนเซลล์จะมีความ
สัมพันธ์เชิ งเส้นตรงกับนํ8าหนักเซลล์แห้ง ดังนั8น จึ ง
สามารถนําปริ มาตรตะกอนเซลล์ที5ได้มาคํานวณค่ า
นํ8าหนักเซลล์แห้งได้ โดยความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรง
ระหว่างปริ มาตรตะกอนเซลล์และนํ8าหนักเซลล์แห้ง
ของสาหร่ ายแต่ละสายพันธุ์แสดงดังตารางที5 1 ซึ5 งการ
ดําเนิ นการดังกล่าวจะทําให้สามารถนําตะกอนเซลล์
ไปสกัดซี -ไฟโคไซยานิ น ในขั8น ตอนการศึ กษาการ
ผลิ ตซี -ไฟโคไซยานิ น ของสาหร่ ายแต่ ละสายพัน ธุ์
ทั8งนี8 การอบแห้งเซลล์จะทําลายซี -ไฟโคไซยานิ นไป
บางส่ วน ดังนั8น ข้อมูลที5ได้จากการวิเคราะห์ปริ มาณ
ซี -ไฟโคไซยานิ นจากสาหร่ ายที5 ผ่านการอบแห้งแล้ว
จึงให้ค่าที5ไม่ใช่ค่าที5แท้จริ ง
การเตรียมเซลล์ สาหร่ ายและการทําให้ เซลล์
สาหร่ ายแตกด้ วยวิธีการแช่ แข็ง-ละลายเพือ สกัดซี-ไฟโคไซยานิน
นําตะกอนเซลล์ที5ได้จากการวัดความเข้มข้น
ของเซลล์มาเติมนํ8ากลัน5 ให้ได้ปริ มาตรสุ ดท้ายเท่ากับ
10 มิ ล ลิ ลิ ต ร นํ า ไปแช่ แ ข็ ง ที5 อุ ณ หภู มิ -20 องศา
เซลเซี ยส ข้ามคืน แล้วนําสารแขวนลอยเซลล์แช่แข็ง
มาละลายที5 อุณหภูมิห้อง ทําการแช่ แข็ง-ละลายซํ8าๆ
4

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 3 ก.ค.-ก.ย. 54

สาหร่ ายที5 ผ่านการทําให้เซลล์แตกอย่างสมบูรณ์แล้ว
มาปรับปริ มาตรเป็ น 25 มิลลิลิตร (เท่ากับปริ มาตร
ของสารแขวนลอยเซลล์เริ5 มต้นที5ทาํ การเพาะเลี8ยงใน
แต่ ล ะฟลาสก์ ) จากนั8น นํา มาปั5 น เหวี5 ย งที5 ค วามเร็ ว
3000 รอบต่อนาที ดูดส่วนใสสี น8 าํ เงินด้านบนนํามาวัด
ค่าการดูดกลืนแสงที5ความยาวคลื5น 615 652 และ 730
นาโนเมตร ตามลํา ดับ แล้วคํานวณหาความเข้มข้น
ของซี -ไฟโคไซยานิ น (C-PC) อัลโลไซโคไซยานิ น
(APC) และไฟโคอิริทริ น (PE) โดยใช้สมการที5 1 –
สมการที5 3

จนเซลล์แตกอย่างสมบูรณ์ โดยวิธีน8 ี Soni และคณะ
(2006) [11] ได้รายงานไว้ว่าเป็ นวิธีที5เหมาะสมที5 สุด
สํา หรั บ การสกัด ซี -ไฟโคไซยานิ น จากสาหร่ า ย O.
quadripunctulata ซึ5 งในงานวิจยั นี8 ดาํ เนิ นการแช่แข็งละลายทั8งหมด 6 รอบ
การวิเคราะห์ ความเข้ มข้ นของซี -ไฟโคไซยานิน
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของซี -ไฟโคไซยานิ นในงานวิจยั นี8 ดดั แปลงมาจากวิธีของ Siegelman
และคณะ (1978) [13] โดยนํา สารแขวนลอยเซลล์

ตาราง 1 สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริ มาตรตะกอนเซลล์และนํ8าหนักเซลล์แห้งของสาหร่ ายแต่ละ
สายพันธุ์
สายพันธุ์สาหร่ าย
O. obscura TISTR 8245
O. okeni TISTR 8549
O. subbrevis TISTR 8310
Oscillatoria sp. TISTR 8491
Oscillatoria sp. BG 00105
Oscillatoria sp. BG 00205
Oscillatoria sp. BG 00305
1

สมการเชิงเส้ นตรง1
DCW = 0.0730PCV + 0.0020
DCW = 0.1254PCV - 0.0195
DCW = 0.0603PCV - 0.0380
DCW = 0.1457PCV - 0.0386
DCW = 0.0734PCV - 0.0102
DCW = 0.2262PCV - 0.0985
DCW = 0.0842PCV - 0.0266

r2
0.992
0.999
0.994
0.999
0.996
0.992
0.999

DCW คือ นํ8าหนักเซลล์แห้ง มีหน่วยเป็ น กรัมต่อลิตร และ PCV คือ ปริ มาตรตะกอนเซลล์ มีหน่วยเป็ น มิลลิลิตรต่อลิตร

3.ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

C-PC(mg/ml) = [A615nm–A730nm-0.47(A652nm-A730nm)]5.34 (1)

3.1 การศึ กษาการเติบโตของสาหร่ าย Oscillatoria
spp.
การเติบโตของสาหร่ ายในกลุ่มที5ไม่สามารถ
ตรึ งไนโตรเจน จะถู ก จํ า กั ด ในสภาวะที5 จ ํ า กั ด
ไนโตรเจน ดังนั8น ในการทดลองนี8จึงเพิ5มความเข้มข้น
ของ NaNO3 จาก 1.5 กรั ม ต่ อลิ ตร เป็ น 3.0 กรั ม ต่ อ
ลิตร (เพิ5มเป็ น 2 เท่า) ซึ5 งพบว่าความเข้มข้นของเซลล์

APC(mg/ml) = [A652nm -A730nm-0.208(A615nm-A730)]/5.09 (2)
PE(mg/ml) = [A652nm-2.41(C-PC)-0.849(APC)]/9.62

(3)

5

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 3 ก.ค.-ก.ย. 54

สาหร่ ายมีค่าสู งขึ8นเมื5อเที ยบกับการเพาะเลี8ยงในสู ตร
อาหารที5ใช้ความเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจนหนึ5 งเท่า
(ข้อมูลจากการศึ กษาขั8นต้น จึงไม่มีการแสดงในที5น8 ี )
ซึ5 งมีความสอดคล้องกับรายงานของ Singh และคณะ
(2009) ที5พบว่าการเพิ5มความเข้มข้นของ NaNO3 ใน
องค์ประกอบของอาหารสู ตร BG-11 นั8นมี ส่ว น
ส่งเสริ มการเติบโตและการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ นของ
Phormidium ceylanicum [14]

แตกต่างกันไป ซึ5 งเมื5อพิจารณาความเข้มข้นของเซลล์
ที5 เพิ5มขึ8 นในรู ปของปริ มาตรตะกอนเซลล์ พบว่า O.
subbrevis TISTR 8310 จะให้ค่าความเข้มข้นเซลล์สูง
ที5สุดเท่ากับ 79.94 มิลลิลิตรของตะกอนเซลล์ต่อลิตร
ซึ5 งใกล้เคี ยงกับ Oscillatoria sp. BG 00205 ที5 ให้ค่า
เท่ า กับ 76.96 มิ ล ลิ ลิ ต รของตะกอนเซลล์ ต่ อ ลิ ต ร
สํา หรั บ อี ก 5 สายพัน ธุ์ ที5 เ หลื อ ให้ ค่ า ตํ5า กว่า 55.00
มิลลิลิตรของตะกอนเซลล์ต่อลิ ตร อย่างไรตาม เมื5 อ
พิจารณาการเติ บโตของสาหร่ ายแต่ละสายพันธุ์โดย
อาศัย ค่ า ความเข้ม ข้น ของนํ8า หนัก เซลล์แ ห้ง พบว่า
Oscillatoria sp. BG 00205 ให้ค่าความเข้มข้นของ
เซลล์สู ง ที5 สุ ด ถึ ง 17.41 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร ซึ5 ง สู ง กว่า สาย
พันธุ์อื5นๆ ที5เหลือซึ5 งมีค่าใกล้เคียงกันอยูใ่ นช่วง 3.015.53 กรัมต่อลิตร เท่านั8น จากผลที5ได้แสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างขององค์ประกอบที5เป็ นนํ8าของสาหร่ าย
แต่ละสายพันธุ์ ทั8งนี8 อาจเป็ นผลมาจากความหนาที5
แตกต่ า งกั น ของชี ท ที5 ห่ อ หุ ้ ม เซลล์ ส าหร่ ายซึ5 งมี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นนํ8า
เมื5อพิจารณาอัตราการเติบโตจําเพาะของแต่
ละสายพันธุ์ (ตารางที5 2) พบว่า Oscillatoria sp. BG
00305 ให้ ค่ า สู ง สุ ด ถึ ง 0.258 วัน -1 ซึ5 งสู ง กว่ า
Oscillatoria sp. BG 00205 (สายพันธุ์ที5ให้ค่านํ8าหนัก
เซลล์ แ ห้ ง สู ง สุ ด ) ถึ ง 0.101 วัน -1 ทั8 งนี8 ถึ ง แม้ว่ า
Oscillatoria sp. BG 00305 จะให้ค่าอัตราการเติบโต
จําเพาะสูงที5สุด แต่พบว่าสายพันธุ์ดงั กล่าวจะหยุดการ
เติบโตที5ประมาณวันที5 16 ของการเพาะเลี8ยง โดยให้
นํ8า หนัก เซลล์แ ห้ ง สู ง สุ ด เพี ย ง 4.59 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร
ในขณะที5 Oscillatoria sp. BG 00205 ให้น8 าํ หนัก
เซลล์แห้งสู งถึง 17.31 กรัมต่อลิตร ถึงแม้วา่ อัตราการ
เติ บ โตจํา เพาะตํ5า กว่า ก็ ตาม ซึ5 ง อาจกล่ า วได้ว่า
Oscillatoria sp. BG 00205 เป็ นตัวเลือกที5 ดีหาก
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที5 ตอ้ งการ คื อ เซลล์ อย่างไรก็ตาม

Pack cell volume (ml/L)
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O. okeni TISTR 8549
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Cultivation time (Day)

รู ปที 1 รู ปแบบการเติบโตของสาหร่ ายสี เขียวแกมนํ8า
เงิ น Oscillatoria spp. ทั8ง 7 สายพันธุ์: a) วิเคราะห์
ความเข้ม ข้น ของเซลล์ใ นรู ป ปริ ม าตรของตะกอน
เซลล์ และ b) วิเคราะห์ความเข้มข้นของเซลล์ในรู ป
นํ8าหนักเซลล์แห้ง
จากรู ปที5 1 และตารางที5 2 พบว่าสาหร่ ายทั8ง
7 สายพันธุ์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื5 องตลอดระยะเวลา
40 วัน ของการเพาะเลี8 ยง ด้ว ยอัต ราการเติ บ โตที5
6

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 3 ก.ค.-ก.ย. 54

ตารางที 2 อัตราการเติบโตจําเพาะและความเข้มข้นของเซลล์สูงสุดของสาหร่ าย Oscillatoria spp. ทั8ง 7 สายพันธุ์
สายพันธุ์สาหร่ าย
อัตราการเติบโต
ความเข้ มข้ นของเซลล์ สูงสุ ด2
จําเพาะ (วัน-1)1 ปริมาตรตะกอนเซลล์ (มล./ล.) นํา) หนักเซลล์แห้ ง (ก./ล.)
0.099
53.38
3.89
O. obscura TISTR 8245
0.066
23.97
2.99
O. okeni TISTR 8549
0.148
79.94
4.78
O. subbrevis TISTR 8310
0.113
37.96
5.49
Oscillatoria sp. TISTR 8491
0.170
52.34
3.83
Oscillatoria sp. BG 00105
0.157
76.96
17.31
Oscillatoria sp. BG 00205
0.258
54.80
4.59
Oscillatoria sp. BG 00305
1
2

คํานวณโดยใช้ขอ้ มูลความเข้มข้นของเซลล์ในรู ปนํ8าหนักเซลล์แห้ง
ในงานวิจยั นี8ทาํ การวิเคราะห์ความเข้มข้นของเซลล์ใน 2 รู ปแบบ คือ ปริ มาตรตะกอนเซลล์และนํ8าหนักเซลล์แห้ง

ในการทดลองนี8 มุ่ ง เน้ น ที5 ก ารคั ด เลื อ กสาหร่ าย
Oscillatoria spp. สําหรับนํามาใช้ในการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ น ดังนั8น จึงจําเป็ นต้องพิจารณาความสามารถ
ในการผลิตซี-ไฟโคไซยานินร่ วมด้วย

โคไซยานิ นสู งที5 สุดเมื5อสิ8 นสุ ดการเพาะเลี8ยงในวันที5
40 ของการเพาะเลี8 ยง ซึ5 งถื อว่าใช้เวลามากในการ
สะสมซี -ไฟโคไซยานิ น สําหรั บ Oscillatoria sp.
TISTR 8491 จะเริ5 มสะสมซี -ไฟโคไซยานิ นเพิ5มขึ8น
อย่างชัดเจนหลังจากวันที5 12 ของการเพาะเลี8ยง และ
ได้ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.110 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของ
สารแขวนลอยเซลล์ ในวันที5 20 ของการเพาะเลี8ยง
จากนั8น การสะสมซี -ไฟโคไซยานิ น จะลดลงอย่า ง
รวดเร็ ว ซึ5 งเมื5อพิจารณาผลที5 ได้พบว่าไม่เหมาะที5 จะ
นํามาใช้ในการผลิ ตซี -ไฟโคไซยานิ น เนื5 องจากการ
เพิ5มขึ8 นและลดลงของซี ไฟ-โคไซยานิ นเกิ ดขึ8นอย่าง
รวดเร็ ว การเก็บเกี5 ยวในช่วงเวลาที5 คลาดเคลื5 อนจาก
ช่วงเวลาที5 ให้ค่าสู งสุ ดเพียงเล็กน้อยอาจทําให้ได้ผล
ผลิตซี-ไฟโคไซยานินลดลงมาก
เมื5อพิจารณารู ปแบบการสะสมซี -ไฟโคไซ
ยานิ น ของ Oscillatoria sp. BG 00105 พบว่าการ
สะสมซี-ไฟโคไซยานินจะเป็ นไปอย่างช้าๆ ในช่วง 24
วันแรกของการเพาะเลี8ยง จากนั8นการสะสมจะเพิ5มข้น
อย่างรวดเร็ วและให้ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.096 มิลลิกรัม

3.2 การศึกษาการผลิตซี-ไฟโคไซยานิน
เนื5 องจากซี -ไฟโคไซยานิ นเป็ นผลิตภัณฑ์ที5
สะสมอยู่ภายในเซลล์ การศึกษาปริ มาณซี -ไฟโคไซยานิ นที5 สะสมอยู่ในเซลล์สาหร่ ายแต่ละสายพันธุ์จึง
ต้อ งผ่ า นขั8น ตอนการทํา ให้ เ ซลล์ แ ตก ซึ5 งในการ
ทดลองนี8 เลือกใช้วิธีแช่ แข็ง-ละลาย โดยพบว่าเซลล์
สาหร่ ายทุกสายพันธุ์จะแตกอย่างสมบูรณ์เมื5อผ่านการ
แช่แข็ง-ละลาย 6 รอบ โดยปริ มาณซี-ไฟโคไซยานิ นที5
สะสมในเซลล์สาหร่ าย Oscillatoria spp. ทั8ง 7 สาย
พันธุ์ ในแต่ละช่วงเวลาของการเพาะเลี8ยงแสดงดังรู ป
ที5 2
จากรู ปที5 2 พบว่า O. obscura TISTR 8245
และ O. subbrevis TISTR 8310 มีการสะสมซี -ไฟโคไซยานิ นเพิ5มขึ8นอย่างต่อเนื5 องและมีการสะสมซี -ไฟ7
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ไซยานิ นลักษณะนี8 จะลดความสู ญเสี ยอันเนื5 องมาจาก
ความคลาดเคลื5อนของช่ วงเวลาที5 ทาํ การเก็บเกี5 ยวลง
ได้ ทั8งนี8 พบว่า O. okeni TISTR 8549 จะสะสมซี -ไฟโคไซยานิ น เพิ5 ม ขึ8 น อย่า งรวดเร็ ว ตั8ง แต่ เ ริ5 ม ต้น การ
เพาะเลี8ยง และสะสมเพิ5มขึ8นอย่างต่อเนื5 องจนให้ค่าสู ง
ที5สุดประมาณ 0.144-0.162 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของ
สารแขวนลอยเซลล์ ในช่ ว งวัน ที5 16-32 ของการ
เพาะเลี8ยง หลังจากนั8นการสะสมซี ไฟโคไซยานิ นจึ ง
ลดลง โดย Oscillatoria sp. BG 0020, และ
Oscillatoria sp. BG 00305 ให้ค่าซี -ไฟโคไซยานิ น
สู ง สุ ด ใกล้เ คี ย งกัน ประมาณ 0.053 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
มิลลิลิตรของสารแขวนลอยเซลล์ ซึ5 งตํ5ากว่าค่าที5 ได้
จาก O. okeni TISTR 8549
เมื5อทําการเปรี ยบเที ยบปริ มาณซี -ไฟโคไซยานิ น ที5 ส ะสมสู ง สุ ด ในสาหร่ ายแต่ ล ะสายพัน ธุ์
(ตารางที5 3) พบว่า O. okeni TISTR 8549 มีการสะสม
ซี -ไฟโคไซยานิ นได้สูงสุ ดเท่ากับ 0.162 มิลลิกรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต รของสารแขวนลอยเซลล์ รองลงมา คื อ
Oscillatoria sp. TISTR 8491 ซึ5งมีการสะสมซี-ไฟโคไซยานิ นเท่ากับ 0.110 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของสาร
แขวนลอยเซลล์ ซึ5 งทั8ง สองสายพัน ธุ์ ใ ห้ ค่ า สู ง กว่ า
ปริ มาณซี -ไฟโคไซยานิ นจาก O. quadripunctulata ที5
เคยมีการรายงานโดย Soni และคณะ (2006) [11] ที5มี
ค่ า ประมาณ 0.03 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต รของสาร
แขวนลอยเซลล์ เท่านั8น ทั8งนี8 เมื5 อพิจารณาในแง่ มุม
ของสัดส่ วนของซี -ไฟโคไซยานิ นต่อหนึ5 งกรัมเซลล์
พบว่า O. okeni TISTR 8549 ให้ค่าสู งกว่าสาหร่ าย
ส่ายพันธุ์อื5นๆ โดยมีค่าเท่ากับ 91.01 มิลลิกรัมต่อกรัม
เซลล์
เมื5อพิจารณาอัตราการผลิตซี-ไฟโคไซยานิ น
และอัตราการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ นจําเพาะ พบว่า O.
okeni TISTR 8549 ให้ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 8.10 มิลลิกรัม
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รู ปที 2 ซี-ไฟโคไซยานินที5สาหร่ ายผลิตขึ8นในระหว่าง
การเพาะเลี8ยง : a) O. obscura TISTR 8245, O. okeni
TISTR 8549, O. subbrevis TISTR 8310, และ
Oscillatoria sp. TISTR 8491 และ b) Oscillatoria sp.
BG 00105, Oscillatoria sp. BG 00205, และ
Oscillatoria sp. BG 00305
ต่อมิลลิลิตรของสารแขวนลอยเซลล์ ในวันที5 32 ของ
การเพาะเลี8ยงหลังจากนั8นปริ มาณซี-ไฟโคไซยานิ นจะ
ลดลงอย่างต่อเนื5อง
สําหรับ O. okeni TISTR 8549, Oscillatoria
sp. BG 00205 และ Oscillatoria sp. BG 00305 พบว่า
มี รู ป แบบการสะสมซี -ไฟโคไซยานิ น เพิ5 ม ขึ8 น และ
ลดลงคล้า ยกัน กล่า วคื อจะสะสมซี -ไฟโคไซยานิ น
สู งขึ8 นจนใกล้เคี ย งกับค่าสู งสุ ดและจะคงปริ มาณซี ไฟโคไซยานิ นที5สะสมค่อนข้างคงที5ในช่วงเวลาหนึ5 ง
หลังจากนั8นจึงลดลง จากรู ปแบบการสะสมซี -ไฟโค8
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ต่ อ ลิ ต ร.วัน และ 4.55 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม เซลล์ . วัน
ตามลําดับ รองลงมาคือ Oscillatoria sp. TISTR 8491
ซึ5 งให้ค่าเท่ ากับ 5.50 มิ ลลิ กรัมต่อลิตร.วัน และ 2.10
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม เซลล์. วัน ตามลํา ดับ ทั8ง นี8 เมื5 อ
พิจารณาปริ มาณซี-ไฟ-โคไซยานิ นที5สะสมสู งสุ ดและ
สัดส่วนของซี-ไฟโคไซยานินต่อหนึ5งกรัมเซลล์ พบว่า
O. okeni TISTR 8549ให้ค่าเท่ากับ 0.162 มิลลิกรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ตรของสารแขวนลอยเซลล์ และ 91.01
มิ ลลิ กรั ม ต่อกรั มเซลล์ ตามลํา ดับ ซึ5 งสู งกว่าและใช้

เวลาในการเพาะเลี8ยงสั8นกว่าสาหร่ ายสายพันธุ์อื5นที5ใช้
ในการศึกษานี8 คือ ใช้เวลาเพียง 20 วัน
สําหรับการสะสมอัลโลไฟโคไซยานิ นและ
ไฟ-โคอิริทริ น พบว่าสาหร่ ายทั8ง 7 สายพันธุ์ ที5 นาํ มา
ศึกษามีก ารสะสมรงควัต ถุท8 ัง 2 ชนิ ด ดังกล่าวน้อ ย
มากจึ ง ไม่ม ีก ารรายงานผลในบทความนี8 โดย
สารละลายโปรตีนที5 สกัดได้จากทุกสายพันธุ์จะให้สี
นํ8าเงิ นนํ8าทะเลซึ5 งเป็ นสี ของซี -ไฟโคไซยานิ น

ตารางที 3 ความเข้มข้นของซี-ไฟโคไซยานินสูงสุด สัดส่วนการสะสมซี-ไฟโคไซยานินในเซลล์ อัตราการผลิตซี -ไฟ
โคไซยานิน และอัตราการผลิตซี-ไฟโคไซยานินจําเพาะของสาหร่ าย Oscillatoria spp. ทั8ง 7 สายพันธุ์
สายพันธุ์สาหร่ าย
เวลาที
เซลล์
C-PC
สัดส่ วน
อัตราการผลิต อัตราการผลิต
เพาะเลีย) ง (ก./ล.)2 (มก./มล.)3 C-PC ในเซลล์
C-PC
C-PC จําเพาะ
1
4
4
(วัน)
(มก.C-PC /ก.เซลล์) (มก./ล. วัน) (มก./ก. วัน)4
O. obscura TISTR 8245
O. okeni TISTR 8549
O. subbrevis TISTR 8310
Oscillatoria sp. TISTR 8491
Oscillatoria sp. BG 00105
Oscillatoria sp. BG 00205
Oscillatoria sp. BG 00305

40
20
40
20
32
24
20

3.89
1.78
4.78
2.62
3.42
8.03
3.15

0.089
0.162
0.069
0.110
0.096
0.055
0.051

22.88
91.01
14.43
41.98
28.07
6.85
16.19

2.23
8.10
1.73
5.50
3.00
2.29
2.55

0.57
4.55
0.36
2.10
0.88
0.29
0.81

1

ระยะเวลาที5เพาะเลี8ยงซึ5 งให้ค่าความเข้มข้นของซี -ไฟโคไซยานิ นสู งที5สุด
ความเข้มข้นของเซลล์ในวันที5ให้ค่าความเข้มข้นของซี -ไฟโคไซยานิ นสู งที5สุด
3
ความเข้มข้นของซี -ไฟโคไซยานิ นสู งที5สุดของสาหร่ ายแต่ละสายพันธุ์
4
คํานวณโดยอาศัยข้อมูลในวันที5ให้ค่าความเข้มข้นของซี -ไฟโคไซยานิ นสู งที5สุด
2

แปรร่ วมกัน ได้แก่ ความเข้มข้นของเซลล์ อัตราการ
เติบโตจําเพาะ (ตารางที5 2) ความเข้มข้นของซี ไฟโค
ไซยานิน สัดส่วนของซี-ไฟโคไซยานินในเซลล์ อัตรา
การผลิตซี -ไฟโคไซยานิ น และอัตราการผลิตซี ไฟโค
ไซยานินจําเพาะ (ตารางที5 3) โดย Oscillatoria sp. BG

4. สรุ ป
การคัดเลื อกสาหร่ ายสี เขี ยวแกมนํ8าเงิ นที5 มี
ความเหมาะสมในการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ นจากสาย
พันธุ์ Oscillatoria spp. ทั8งหมด 7 สายพันธุ์ ใน
โครงการวิจยั นี8 ได้พิจารณาโดยอาศัยตัวแปรหลายตัว
9
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00305 ให้ค่าอัตราการเติ บโตจําเพาะสู งที5 สุดเท่ ากับ
0.258 ต่อ วัน แต่ ให้ค่า นํ8า หนักเซลล์แห้งเพีย ง 4.59
กรัมต่อลิตร ในขณะที5 Oscillatoria sp. BG 00205 ให้
นํ8าหนักเซลล์แห้งสู งที5 สุดเท่ากับ 17.31 กรัมต่อลิตร
ถึงแม้ว่าจะมีอตั ราการเติบโตจําเพาะเพียง 0.157 ต่อ
วัน ที5 เป็ นเช่ นนี8 เนื5 องมาจาก Oscillatoria sp. BG
00205 มี ก ารเติ บ โตด้ว ยอัต ราการเติ บ โตสู ง ตลอด
ระยะเวลาวัน ที5 40 ของการเพาะเลี8 ยง ในขณะที5
สาหร่ า ยอี ก 6 สายพัน ธุ์ มี อ ัต ราการเติ บ โตลดลง
หลังจาก 16 - 20 วันของการเพาะเลี8ยง โดยสาหร่ ายที5
ให้ อ ัต ราการเติ บ โตจํา เพาะและนํ8าหนัก เซลล์แ ห้ ง
ตํ5าสุ ด คื อ O. okeni TISTR 8549 ซึ5 งให้ค่าเท่ ากับ
0.066 ต่อวัน และ 2.99 กรัมต่อลิตร ตามลําดับ
เมื5 อ พิ จ ารณาความสามารถในการผลิ ต ซี ไฟโคไซยานิ น พบว่า O. okeni TISTR 8549 ให้ค่า
ความเข้มข้นของซี-ไฟโคไซยานิน สัดส่วนของซี -ไฟโคไซยานิ นในเซลล์ อัตราการผลิตซี -ไฟโคไซยานิ น
และอัตราการผลิ ตซี -ไฟโคไซยานิ นจําเพาะสู งที5 สุด
โดยมีค่าสู งกว่า Oscillatoria sp. BG 00205 ซึ5 งเป็ น
สายพันธุ์ที5ให้น8 าํ หนักเซลล์แห้งสู งสุ ดถึง 2.95 13.29
3.54 และ 15.69 เท่ า ตามลํา ดั บ นอกจากนี8 จาก
รู ปแบบการสะสมซี -ไฟโคไซยานิ นในปริ มาณมาก
(0.144-0.162 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของสารแขวนลอย
เซลล์ ) ในช่ ว งเวลานาน (วัน ที5 16-32 ของการ
เพาะเลี8 ย ง) ทํา ให้ ก ารสู ญ เสี ย อัน เนื5 อ งมาจากความ
คลาดเคลื5 อ นของช่ วงเวลาที5 ทาํ การเก็บเกี5 ยวน้อยลง
ดัง นั8น O. okeni TISTR 8549 จึ งเป็ นสายพัน ธุ์ ที5
เหมาะสมสําหรับผลิตซี -ไฟโคไซยานิ นมากที5 สุดจาก
ทั8ง 7 สายพันธุ์ ที5นาํ มาศึกษา โดยเมื5อนําสารละลายซี ไฟโคไซยานิ นสกัดหยาบที5ได้ O. okeni TISTR 8549
มาทําการหาค่าความบริ สุทธิv (OD620/OD280) พบว่าให้
ค่าประมาณ 1.45 ซึ5 งสู งกว่าสารสกัดหยาบที5 ได้จ าก

สาหร่ ายสายพันธุ์อื5นๆ ที5 เคยมีการรายงานก่อนหน้า
คือ Calothrix sp., Oscillatoria quadripunctulata และ
Spirulina fusiformis ที5 ให้ค่าเท่ากับ 0.40 0.85 และ
0.95 ตามลําดับ [11, 15, 16] ซึ5 งช่วยให้ซี-ไฟโคไซยานิ นที5ได้จาก O. okeni TISTR 8549 สามารถทําให้
บริ สุทธิvได้ง่าย

5.กิตติกรรมประกาศ
ค ณ ะ ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ก อ ง ทุ น วิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (ปี 2552) ที5 ใ ห้ ทุ น
สนับสนุนการทําวิจยั โครงการนี8 ขอขอบคุณ ดร.อาภา
รัตน์ มหาขันธ์ ฝ่ ายวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที5
ให้คาํ ปรึ กษาที5เป็ นประโยชน์อย่างยิ5งต่อโครงการวิจยั
นี8 และขอขอบคุ ณ ภาควิช าเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที5ส่งเสริ มบุคลากรในสังกัดให้ได้ทาํ งานวิจยั
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