
พลังงานจากสาหราย 

จุลสาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในธรรมชาติที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ จุลสาหร่ายมี
หลายประเภท(มากจนนับไม่ถ้วน) แต่ละประเภทมีลักษณะ และคุณสมบัติแตกต่างกันไป บางชนิด
มี โปรตีนเป็นองค์ประกอบสูง เช่น สไปรูไลน่า (Spirulina platensis) คาร์โบไฮเดรตสูง เช่น 
นอสตอก (Nostoc sp.) ไขมัน (หรือกรดไขมัน)  เช่น คีโตเซอรอส (Chaetoceros calcitrans)ชิ
โซไซเตรียม (Schizochytrium sp.) บางประเภทมีรายงานว่าสามารถผลิตนํ้ามนัเป็น 
Extracellular Product ได้ เช่น บอทริลโอคอคคัส (Botryococcus braunii)  

จุลสาหร่ายแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตในธรรมชาติที่มสีภาวะแตกต่างกัน มีบางประเภทที่โต
ได้เร็วกว่าประเภทอื่น ๆ บางสายพันธ์โตในนํ้าจืด หรือบางชนิดโตได้ดีในนํ้าทะเลและบางชนิดจะ
สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงที่จุลสาหร่ายตัวอื่น ๆ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 
เช่น สไปรูไลน่าเจริญเติบโตในสภาวะที่เป็นด่างมาก ๆ (pHราว 9-11) หรือดูน่าลิเอลลา่ 
(Dunaliella) ที่สามารถเจริญเติบโตในสภาพที่มีความเค็มสูง ๆ ได้มนุษย์ได้นําจุลสาหร่ายมาใช้
ประโยชน์หลายประการที่เห็นเด่นชัดและที่ได้ยินอยู่บ่อย ๆ เช่น สไปรูไลน่าที่เป็นแหล่งสําคัญของ
โปรตีนใช้ทําอาหารเสริมทัง้ของมนุษย์ และเป็นส่วนประกอบสําคัญของอาหารสัตว์หลายประเภท
หรือจะเป็นคลอเรลล่าทีเ่พาะเล้ียงไว้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่น ๆ เช่นไรแดง ซ่ึงนํามา
เป็นอาหารสัตว์อีกทีหนึ่ง บางชนิดเราอาจเพาะเลี้ยงไปเพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ทําปุ๋ยหรือผลิต
สารเคมีบางประเภท เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) หรือสารราคาแพงอื่น ๆ (ดูรูปที่ 1 
สําหรับแนวทางการใช้ประโยชน์จากจุลสาหร่าย) 



 
รูปที่ 1 แนวทางการใช้ประโยชน์จุลสาหร่าย 

 
วิศวกรรมระบบเพาะเล้ียงจุลสาหร่าย 

การเพาะเล้ียงจุลสาหร่ายเพ่ือการพาณิชย์แบบด้ังเดิมส่วนใหญ่เป็นการเพาะเล้ียงในบ่อเปิด 
เน่ืองจากเป็นระบบที่ลงทุนต่ําดําเนินการง่ายไม่ตอ้งควบคุมดูแลมากนัก แต่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเป้ือนสูง การเพาะเลี้ยงลักษณะน้ีเหมาะกับจุลสาหร่ายสายพันธ์ุที่เจริญเติบโตในสภาวะรุนแรง 
เช่น สไปรูไลน่า (เนื่องจากเซลล์ชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถจะเจริญเติบโตแข่งขันได้) หรือสายพันธ์ุที่โต
เร็ว ๆ เช่น คลอเรลล่า คีโตเซอรอส ฯลฯ อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงในบ่อเปิดมีข้อจํากัดหลาย
ด้าน (นอกเหนือจากความ เส่ียงต่อการปนเป้ือน) ทั้งด้านของการส่องผ่านของแสง การผสมผสาน
ภายในบ่อ การควบคุมสภาวะแวดล้อม ฯลฯ ทําให้จุลสาหร่ายไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีนัก การ
ออกแบบระบบเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายทําให้สามารถเพาะเล้ียงจุลสาหร่ายได้ที่กําลังผลิตสูง ๆ ข้อดี
ของจุลสาหร่ายคือ เป็นส่ิงมีชีวิตที่โตไม่เร็วมากนัก ทําให้ในการออกแบบเราอาจไม่ต้องใช้เทคนิค
การถ่ายโอนมวลสารที่มีประสิทธิภาพมากนัก (เพราะสุดท้ายก็ต้องรอการเจริญเติบโตที่ค่อนข้าง
ช้า) แล้วก็ส่วนใหญ่เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงธรรมชาติ ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการ
ออกแบบระบบเพาะเลี้ยง ฯ คือ พยายามควบคุมให้มีสภาพแวดล้อมที่มีคณุภาพสมํ่าเสมอ ไม่
ตกตะกอนมีการไหลวนสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เซลล์ได้มีการผลัดเวียนกันไปรับแสง (หากบริเวณรับแสง
มีจํากัด) และถ้าอยากจะให้มีการดําเนินการแบบต่อเนื่องระบบจะต้องให้เวลา (ทีเ่ซลล์ไหลวนอยู่
ภายใน) เพียงพอตอ่การเจริญเติบโตซ่ึงบางคร้ังอาจกินเวลาหลายวันระบบปิดที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
จุลสาหร่ายมีหลายรูปแบบให้เลือกได้ตามความเหมาะสม เช่น ระบบแบบท่อ (Tubular) ระบบ
แบบแผ่น (Flat plate) ระบบแบบท่อเกลียว (Helical flow) ฯลฯ (ดูรูปที่ 2) แต่ละประเภทก็มี



ข้อดีข้อเสียต่างกันไปบ้าง ซ่ึงในการดําเนินการจะต้องมีการปรับแต่งสภาวะการทํางานให้เหมาะสม
กับเซลล์แต่ละประเภทต่อไป 

 
รูปที่ 2 ระบบการเพาะเล้ียงจุลสาหร่ายแบบต่าง ๆ (ทางซ้ายเป็นแบบบ่อเปิด ตรงกลางเป็นแบบ

ท่อ และทางขวาเป็นแบบบ่อเปิดที่มีใบพัดช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของของเหลว) 
 
ทําไมคิดถึงจุลสาหร่ายเม่ือคิดถึงพลังงานทดแทน ? 

จุลสาหร่ายมีความต้องการเพียงแค่สารอาหาร (ที่ค่อนข้างเจือจาง) ในการดํารงชีพเทา่น้ัน
แถมยังใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งของคาร์บอน ดังน้ันจึงมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่อนข้างตํ่าเม่ือเทียบกับกระบวนการผลิตสารเคมีอืน่ ๆ นอกจากนี้ จุลสาหร่ายยังสามารถ
เจริญเติบโตได้รวดเร็วเมือ่เทียบกับพืชพลังงาน (ที่เป็นพืชยืนต้น เช่น ปาล์มนํ้ามัน สบู่ดํา) และบาง
ชนิดมีความสามารถในการผลิตและสะสมนํ้ามัน หรือกรดไขมันในปริมาณมากอาจมากกว่า 50% 
ของนํ้าหนักแห้งของจุลสาหร่ายเอง ลองสมมติคร่าว ๆ (ตามข้อมูลเฉล่ียทั่วไปของการเพาะเลี้ยงจุล
สาหร่าย) ว่าจุลสาหร่ายชนิดหน่ึงเจริญเติบโตได้ในอตัรา 0.1 กรัม (แห้ง) ต่อลิตรต่อวัน และจุล
สาหร่ายชนิดน้ีมีนํ้ามันเป็นองค์ประกอบอยู่ 30% โดยนํ้าหนัก ดังน้ัน 

“หากเรามีบ่อขนาด 1 ไร่ (1600 ตารางเมตร) และบ่อมีความลึก 20 เซนติเมตร เราจะ
สามารถเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายได้ในอัตรา 0.1 x 1600 x 0.2 = 32 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่วัน คิด
เป็นปริมาณนํ้ามันได้ 9.6 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวันและถ้าน้ํามันมีความหนาแน่น ประมาณ 0.9 
กรัมตอ่ลิตร ปริมาณนํ้ามันที่ผลิตได้นี้คิดเป็น 10.7 ลิตรต่อไร่ตอ่วัน ปริมาณนี้คิดเป็นประมาณ 
4 เท่าของนํ้ามัน จากต้นปาล์มนํ้ามันและคิดเป็น 12 เท่า ของน้ํามันจากสบู่ดํา”  

หากเราสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตจุลสาหร่ายได้ (อาจเปลี่ยนจากการเพาะเลี้ยง
ในบ่อเปิดเป็นการเพาะเล้ียงในระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ) เราอาจสามารถเพ่ิมค่าผลได้จาก 0.1 เป็น 
0.2 กรัม (แห้ง) ต่อลิตรต่อวัน และอาจเพ่ิมสัดส่วนน้าํมันในเซลล์ได้เป็น 40% ซ่ึงจะเท่ากับการ



เพ่ิมผลได้ของนํ้ามันจาก 10.7 เป็น 26-28 ลิตรต่อไร่ต่อวัน ซ่ึงสูงถึง 10 เทา่ของผลได้นํ้ามันจาก
ปาล์มนํ้ามัน นอกจากเร่ืองของพลังงานทดแทน จุลสาหร่ายยังมีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่จําเป็นสําหรับการสังเคราะห์แสง โดยจุลสาหร่ายมีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบอยู่ประมาณ 40-50% ของนํ้าหนักแห้ง ดังน้ันจุลสาหร่ายข้างต้นทีผ่ลิตนํ้ามันให้เราใน
อัตรา 9.6 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวันเท่ากับดูดซับก๊าซคาร์บอนได-ออกไซด์เข้าไป 17.6 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ
วัน ปริมาณน้ีเม่ือเทียบกับต้นปาล์มนํ้ามัน (ปลูกไร่ละประมาณ 50 ต้น โตในอัตรา 100 กิโลกรัม
ต่อต้นตอ่ 3 ปี) จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 4.2 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อวันเทา่น้ัน (สมมติให้
ต้นปาล์มมีความช้ืน 50% และมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 50% ของนํ้าหนักแห้ง) 

 
ทําไมยังได้แต่คิด 

จากที่ได้กล่าวถึงข้างต้นจะเห็นว่าการเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่อนข้างตํ่า (เพียงสารอาหารนิดหน่อยก็น่าจะเพียงพอแล้ว) อย่างไรก็ดีการนําสาหร่ายมาใช้เชิง
การค้าต้องเผชิญปัญหาในการดําเนินการมากมาย (ซ่ึงยังเป็นโจทย์วิจัยที่รออัศวินม้าขาวมาช่วยกัน
ทําให้สําเร็จ) ตัวอย่างเช่น  
    - ค่าลงทุนสูงมีการประมาณว่าคา่ใช้จ่ายในการลงทุนสร้างระบบเพาะเล้ียงจุลสาหร่ายหากเป็น
ระบบปิดน่าจะอยู่ที่ไม่ตํ่ากว่า 7-10 ล้านบาทต่อไร่ ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่ึงหาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมูลค่าไม่สูงพอก็อาจจะไม่คุ้มค่า 
    - การเก็บเกี่ยวจุลสาหร่ายหลายสายพันธ์ุทําได้ค่อนข้างยากเน่ืองจากมขีนาดเล็กมาก  
    - การสกัดสารที่ต้องการออกจากเซลลจุ์ลสาหร่ายหลายคร้ังทําได้ยากหรือถ้าทาํได้ก็มีค่า
ผลได้ (Yield) ที่ไม่ดีนักหรือได้สารที่ไม่บริสุทธ์ิเทา่ที่ควรทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการสกัดสาร
ค่อนข้างมาก  
คําถามคงอยู่ที่ว่าก้าวตอ่ไปในวงการการเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายเราจะทาํอะไรดีหรือสําหรับผู้ที่หา
แนวทางใหม่ ๆ ให้ชีวิตคงต้องเร่ิมจากการคัดเลือกชนิดของจุลสาหร่าย แล้วก็พยายามหาวิธีการ
เพาะเล้ียงที่ดีพอสมควรและไม่แพง ซ่ึงคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พวกเราชาววิศวฯ คงต้องพยายาม
หาทางออกกันต่อไปอย่างที่เราพยายามพัฒนาที่คณะฯ จะเป็นการสร้างระบบแบบแผ่นแบนที่
สามารถขยายขนาดได้ง่าย เพ่ือทําให้ราคาถูกลงกว่าระบบแบบท่อ ซ่ึงเม่ือปรับสภาวะการ
ดําเนินงานเล็กน้อยก็พร้อมจะใช้เพาะเล้ียงเซลล์จุลสาหร่ายตา่งชนิดกันได้ค่อนข้างดียังไงก็เอาใจ
ช่วยสําหรับเหล่าวิศวกรที่ทํางานกับระบบเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายสู้เขานะครับ 


