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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง Arthronema africanum strain BKP-Sansab ซึ่ง
คัดเลือกจากคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ฯ เพ่ือศึกษาการผลิตไฮโดรเจน ผลการทดลองพบว่า A. 
africanum strain BKP-Sansab มีความต้องการปัจจัยในการผลิตไฮโดรเจนที่หลากหลาย โดยเซลล์
สามารถปรับตัวได้ในอาหาร BG-1101 (Blue - Green Medium สูตรดัดแปลง) ประกอบด้วยเหล็ก 46 
ไมโครโมลาร์ โซเดียมคาร์บอเนต 0.8 กรัม และค่า pH 7.5 ภายใต้สภาวะที่มีแสงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
1 สัปดาห์ จากนั้นทาการเก็บเกี่ยวเซลล์แล้วนาไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 160 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง 
และความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าระดับการผลิตไฮโดรเจนสะสมเพ่ิมขึ้นถึง 

55.42 μmolH2/mgChl/h เมื่อบ่มเซล์ภายใต้สภาวะที่มีแสงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในอาหาร BG-1101 
เทียบกับอาหาร BG-110 (Blue - Green Medium สูตรปราศจากไนโตรเจน ) ที่มีระดับการผลิต

ไฮโดรเจนสะสมอยู่ที่ 42.09 μmolH2/mgChl/h นอกจากนี้ เซลล์ไม่สามารถผลิตไฮโดรเจนได้ในอาหาร
สูตร BG-11 (Blue - Green Medium สูตรปกต)ิ 
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This research focused on the isolation of Arthronema africanum strain BKP-

Sansab. Samples were collected from the Sansab canal in Bangkok, Thailand to study 

the hydrogen production. Results showed that A. africanum strain BKP-Sansab required 

various enhancing factors for hydrogen production. The cells were able to adapt in BG-

1101 (modified Blue - Green Medium) containing 46 μM iron, 0.8 gram sodium 

carbonate and pH 7.5 under continuous light for one week. After that, cells were 

harvested and cultivated by agitating at 160 rpm at room temperature under a light 

condition of 2,500 Lux for 24 hours. It was found that the accumulation level of 

hydrogen production increased to 55.42 μmolH2/mgChl/h after 24 hours incubation 

under light condition in BG-1101 comparing to BG-110 (Blue - Green Medium without 

nitrogen source) which the accumulation level of hydrogen production was 42.09 

μmolH2/mgChl/h. Besides, cells were incapable of producing hydrogen in BG-11 

(normal Blue - Green Medium). 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 จากการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่ 21 หรือ COP 21 ที่กรุงปารีส 
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญคือเป็นการประชุมครบก าหนดที่ภาคีจะต้องตกลงกัน
ให้ได้มาซึ่งข้อตกลงใหม่ที่จะมาแทนที่พิธีสารเกียวโตซึ่งหมดอายุไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.2555 และส าหรับ
ข้อตกลงใหม่ที่จะมาแทนที่พิธีสารเกียวโตที่ถูกก าหนดขึ้นนี้ จะมีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้กับทุกภาคี 
โดยสามารถเริ่มด าเนินการได้ภายในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ.2563  นี้  ซึ่งที่ประชุมบรรลุข้อตกลง
ร่วมกันภายใต้ชื่อว่า "ข้อตกลงปารีส" (Paris Agreement) เพ่ือจ ากัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกเฉลี่ย
ไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และจะจ ากัดไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 
ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้หรือในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.2050 ถึง 2100 (พ.ศ.2593 ถึง 2643) โดย
จ ากัดการใช้น้ ามันถ่านหิน (Fossil Fuel) น้ ามันดิบ และแก๊สธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงาน ทั้งนี้แต่ละ
ประเทศจะทบทวนเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทุก ๆ 5 ปีหลังจากที่
ข้อตกลงฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2020 (ศูนย์ภูมิอากาศส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2558) 
 ดังนั้นการคิดค้นและศึกษาเทคโนโลยีใหม่จึงเป็นสิ่ งจ าเป็นโดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อพิจารณาจากแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน ๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวภาพและ
ชีวมวล พลังงานขยะ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานถ่านหินสะอาด พลังงานไฮโดรเจน แก๊สโซฮอล์ แก๊ส
ธรรมชาติและแก๊สธรรมชาติเหลว พบว่า แก๊สไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานทางเลือกที่มี
ศักยภาพและคุณภาพท่ีสามารถใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ดี  
 พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen; H2) ถือได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงอนาคต ซึ่งสามารถผลิตได้จากน้ า
หรือการย่อยสลายชีวมวล เมื่อเกิดการเผาไหม้กับแก๊สออกซิเจน จะมีเพียงไอน้ าเป็นผลพลอยได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนที่ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หลังจาก
การเผาไหม้ในปริมาณมาก เมื่อสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นระยะเวลานาน  จนเป็นต้นเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ส่งผลกระทบโดยตรงและก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนตามมา  (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน, 2552) 
 ในปัจจุบันงานวิจัยหลายแขนงพบว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหลายชนิด หรือที่เรียกรวม ๆ กันว่า     
“จุลสาหร่าย หรือ Microalgae” สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสามารถในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ อาทิ 
สาหร่ ายสี เขี ย ว  ได้ แก่  Chlorella sp., Codium sp., และ Scenedesmus sp. และไซยาโน
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แบคทีเรีย ได้แก่ ไซยาโนแบคทีเรียเซลล์เดียว (Unicellular Cyanobacteria) เช่น Mycrocystis sp., 
Gloeocapsa sp., แ ล ะ  Synechococcus sp. ไซ ย า โน แ บ ค ที เรี ย เส้ น ส าย  (Filamentous 
Cyanobacteria) เช่น Tolypothrix sp., Spirulina sp., และ Oscillatoria sp. นอกจากนี้ไซยาโน
แบคทีเรียบางชนิดยังสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศได้ (Nitrogen-fixing Cyanobacteria) เช่น 
Nostoc sp., และ Anabaena sp. (Nakthong, 2013) ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีเอนไซม์ไฮโดรจีเนส 
(Hydrogenase) ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเกิดไฮโดรเจน  
 จุลสาหร่ายเหล่านี้ยังคงแตกต่างจากพืชชั้นสูง กล่าวคือไม่มีระบบล าเลียงอาหาร โดยทุก ๆ 
เซลล์สามารถสังเคราะห์แสงและสามารถดูดซึมสารอาหารได้โดยตรง รวมถึงสามารถเปลี่ยน
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวภาพได้ อาทิ ไบโอไฮโดรเจน ไบโอดีเซล ไบ
โอเอทานอล และอาหารสัตว์ (Klinthong et al., 2015)  ยิ่งไปกว่านั้นเซลล์ของจุลสาหร่ายนั้น 
สามารถที่จะกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ จึงเป็นอีกทางเลือกในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกใน
อนาคต  
 อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการผลิตไบโอไฮโดรเจนรวมถึงประสิทธิภาพของการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง อาทิ อุณหภูมิ แสง ค่าพีเอช สารอาหาร 
สายพันธุ์ และรวมถึงความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้รับ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของแหล่งคาร์บอนต่อการผลิตไบโอไฮโดรเจนของไซยาโนแบคทีเรีย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการผลิตไฮโดรเจนของไซยาโนแบคทีเรีย  
 1.2.2 เพื่อศึกษาผลและความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนของไซยาโนแบคทีเรีย 
 1.2.3 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการผลิตไฮโดรเจนจากไซยาโนแบคทีเรีย 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 ได้ทราบถึงแนวทางการผลิตไฮโดรเจนของไซยาโนแบคทีเรีย 
 1.3.2 ได้ทราบถึงความต้องการแหล่งคาร์บอนที่ใช้เลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย 
 1.3.3 ได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการผลิตไฮโดรเจนจากไซยาโนแบคทีเรีย 
 1.3.4 สามารถใช้เป็นพลังงานทางเลือก 
 1.3.5 ลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก 
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1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
 การศึกษาปริมาณไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากไซยาโนแบคที เรีย โดยศึกษาจากการหา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจน อาทิ แหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน ผลของแสง แหล่ง
ไนโตรเจน ระยะเวลาในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต เป็นต้น 

1.5 ระยะเวลาวิจัย 
 ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2561 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.6.1 พลังงานทางเลือก  
หมายถึง พลังงานที่สามารถใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งสามารถปลดปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยที่สุด 

 1.6.2 ไบโอไฮโดรเจน  
หมายถึง ไฮโดรเจนที่เป็นผลผลิตพลอยได้จากไซยาโนแบคทีเรียในกระบวนการภายในเซลล์ ซึ่งมี
เอนไซม์ไฮโดรจีเนส (Hydrogenase) ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเกิดไฮโดรเจน 

 1.6.3 สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม  
หมายถึง สภาวะที่ไซยาโนแบคทีเรียเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดี ซึ่งประกอบไปด้วย แสง ปริมาณ
ธาตุอาหาร ไนโตรเจน รวมทั้งแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนของไซยาโนแบคทีเรีย 

 1.6.4 แหล่งคาร์บอน 
หมายถึง คาร์บอนอนินทรีย์ที่อยู่ในรูปของสารประกอบคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต 

 1.6.5 จุลสาหร่าย 
หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีมีคลอโรฟิลล์ ซึ่งสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ ได้แก่ สาหร่ายสีเขียว  
ไซยาโนแบคทีเรีย และรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้



  
 

  

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  แก๊สไฮโดรเจน 

 ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่ เบาที่สุดและเป็นองค์ประกอบของน้ า ที่มีมากที่สุดบนพ้ืนผิวโลก 
นอกจากนี้ยังเป็นธาตุที่ รวมอยู่ ในโมเลกุลของสารประกอบอ่ืนๆ เช่น สารประกอบจ าพวก
ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียมที่มีความส าคัญส าหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจน คือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ติดไฟง่าย มีความสะอาดสูง ไม่เป็นพิษและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของการน าแก๊สไฮโดรเจนมาใช้งานคือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้
และให้ความร้อนออกมา หรือใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงโดยปฏิกิริยาทางเคมีแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถ
น าไปใช้ได้ทั้งในการขับเคลื่อนรถ ผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็กและอ่ืนๆ  

2.1.1 คุณสมบัติของไฮโดรเจน 
 ไฮโดรเจนเป็นโมเลกุลที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ โดยบรรยากาศในโลกมีแก๊สไฮโดรเจน
ประมาณ 0.1 ppm มีความแข็งแรงในการยึดโมเลกุล เท่ากับ 104 kcal/mol ดังนั้น เมื่อต้องการให้
ไฮโดรเจนโมเลกุลท าปฏิกิริยา จึงต้องใช้พลังงานเพ่ือท าลายความแข็งแรงในการยึดโมเลกุลดังกล่าว 
เช่น เพ่ิมอุณหภูมิ หรือใช้สารเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น ไฮโดรเจนอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่กลาง
ภายในนิวเคลียส ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน และมีอิเลคตรอนวิ่งรอบนอกเหมือนธาตุอ่ืนๆ 
ไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ขึ้นกับจ านวนโปรตอนและจ านวนนิวตรอนที่ต่างกัน (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน, 2552) ดังนี้  
 1. โปรเตียม (Protium) มีจ านวนโปรตอน 1 โปรตอน มีน้ าหนักอะตอม เท่ากับ 1.0078 
 2. ดิวเทอเรียม (Deuterium) มีจ านวนโปรตอน 1 โปรตอน จ านวนนิวตรอน 1 นิวตรอน มี 
              น้ าหนักอะตอม เท่ากับ 2.0141 
 3. ตริเที่ยม (Tritium) มีจ านวนโปรตอน 1 โปรตอน จ านวนนิวตรอน 2 นิวตรอน มีน้ าหนัก 
              อะตอม เท่ากับ 3.0161 

 ลักษณะทั่วไปของไฮโดรเจนทั้ง 3 สถานะ คือ ไฮโดรเจนที่เป็นของแข็งจะไม่มีสี มีโครงสร้าง
ผลึก 6 เหลี่ยม ปริมาตรต่อโมล (Molar Volume) เท่ากับ 2.56 cm3/mol ส่วนไฮโดรเจนที่เป็น
ของเหลวจะไม่มีสีมีค่าความหนืด (Viscosity) ต่ า เคลื่อนที่ได้เร็ว ขณะที่ไฮโดรเจนที่เป็นแก๊สจะไม่มีสี 
ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ แก๊สไฮโดรเจน 1 ลิตร มีมวล 0.0898 กรัม  



 5 

2.1.2 เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน 
 เทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ Thermo 
Chemical Processes, Electro Chemical Processes และ Photolytic Processes (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน, 2552) 

 2.1.2.1 Thermo-chemical Process (กระบวนการความร้อนเคมี) ไฮโดรเจนสามารถผลิต
ได้โดยวิธีทางเคมีโดยใช้ความร้อน มีวัตถุดิบหลักที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น แก๊ส
ธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้คือแก๊สสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วย ไฮโดรเจน (H2), 
คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO2) น้ า (H2O) และมีเทน (CH4) จากนั้นจะผ่าน
กระบวนการเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้ได้ไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ขึ้น ซึ่งการผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการความ
ร้อนเคมี ได้แก่ กระบวนการรีฟอร์มมิ่งด้วยไอน้ า (Steam Reforming) กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น 
(Gasification)  

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  ภาพที่ 2-1 Thermo-chemical Process (กระบวนการความร้อนเคมี) 
ที่มา: www.BIOGREEN-HYDROGEN.com 
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 2.1.2.2 Electro-chemical Process (กระบวนการไฟฟ้าเคมี) เป็นการใช้ไฟฟ้าเพ่ือแยกน้ า
ให้ได้ไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยไฟฟ้าที่มาจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าทุกชนิดสามารถใช้ได้กับ
กระบวนการนี้ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งจากพลังงานนิวเคลียร์ 
 

 
 
 

 2.1.2 .3 Bio-chemical Process (กระบวนการชีวเคมี ) กระบวนการนี้ เป็นการผลิต
ไฮโดรเจนโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือแยกน้ าเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน มีการใช้แสงแดด
และกระบวนการทางชีวภาพของสาหร่ายเซลล์เดียวและแบคทีเรียในการแยกน้ าให้ เป็นไฮโดรเจน
และออกซิเจน 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  

ภาพที่ 2-2 การแยกโมเลกุลของออกซิเจนออกจากไฮโดรเจนด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี 
ที่มา: http://www.greencarcongress.com/2004/11/milestone_for_h.html 

ภาพที่ 2-3 กระบวนการผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงจากจุลสาหร่าย 
ที่มา: (Khanna & Lindblad, 2015)  
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2.1.3 การจัดเก็บแก๊สไฮโดรเจน 
 2.1.3.1 การเก็บในรูปของเหลว จะต้องเก็บในถังความดันที่มีอุณหภูมิต่ ามากถึง -273 องศา
เซลเซียส และมีปัญหาในการปล่อยแก๊สทิ้งเพ่ือควบคุมความดันในถังเก็บอีกทั้งต้องเสียค่าพลังงาน
ไฟฟ้ามากในการท าให้อุณหภูมิต่ าซึ่งสูงถึงหนึ่งในสามของพลังงานไฮโดรเจน 
 2.1.3.2 การเก็บไว้ในท่อถ่านนาโน (Carbon Nanotube) โดยใช้คุณสมบัติการดูดซับทาง
กายภาพของถ่านซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดันที่อุณหภูมิต่ า 70 เคลวิน ความดัน 40 บาร์ จะเก็บ
ไฮโดรเจนได้ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนักซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้เก็บ
ไฮโดรเจนได้มากขึ้นและน ามาใช้งานต่อไป 
 2.1.3.3 การเก็บในรูปสารประกอบเคมี จะเป็นในลักษณะการใช้โลหะไฮดรายด์ ซึ่งต้องอาศัย
น้ าหนักและอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยสามารถเก็บได้ประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์ และนี่นับเป็นปัญหา
ของการเก็บในรูปแบบนี้เพราะถังมีน้ าค่อนข้างมากหากจะเก็บในรูปแบบนี้ และต้องมาระบายความ
ร้อนออกจากถังโดยใช้โลหะไฮดรายด์ และเก็บในรูปของสารประกอบไฮดรายด์จ าพวกโซเดียม 
โพแทสเซียมไฮดรายด์ ลิเทียมไฮดรายด์ หรือโซเดียมไฮดรายด์ ซึ่งสามารถคลายไฮโดรเจนออกมา โดย
ท าปฏิกิริยากับน้ า จนได้โซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนแต่เมื่อน าโซเดียมไฮดรอกไซด์มาให้
ความร้อน จะได้โซเดียมไฮดรายด์กับแก๊สออกซิเจนกลับมาใหม่ จึงถือได้ว่าโซเดียมไฮดรายด์เป็น
เสมือนพาหะพลังงานที่สามารถอยู่ในรูปของ เม็ดเคลือบผิวกันน้ าส าหรับการขนส่ง 

2.1.4 ประโยชน์ของการใช้พลังงานไฮโดรเจน 
 2.1.4.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อดีของการใช้แก๊สไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานในด้านสิ่งแวดล้อม 
แยกออกเป็นข้อดีในระยะสั้นและข้อดีในระยะยาว ในระยะสั้นนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการ
เปลี่ยนเครื่องยนต์ของยานพาหนะจากระบบการเผาไหม้น้ ามันธรรมดามาเป็นการเผาไหม้ แก๊ส
ไฮโดรเจนนั้น จะสามารถลดการสร้างแก๊สพิษ เช่น CO, CO2, NOx, VOCs, SOx, แก๊สไฮโดรคาร์บอน
ชนิดอ่ืนๆ และเขม่าควันเข้าสู่แหล่งชุมชนได้ (Johnston et al., 2005) (Adamson, 2004) (Scott, 
2004)ส าหรับผลในระยะยาวนั้น จะกล่าวถึงการลดสภาวะเรือนกระจกของโลกและลดการบางลงของ
ชั้นโอโซน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้จัดว่าเป็นแก๊สส าคัญที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวถึง 50% 
(และอีก 50% คือ แก๊สมีเทน (CH4) แก๊สไนตรัส-ออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) และ
เขม่าควันที่เหลือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง) ท าให้การใช้และผลิตแก๊สไฮโดรเจนนี้ไม่เพ่ิมภาวะการเกิด
แก๊สเรือนกระจก (เมื่อมีการเลือกแหล่งให้แก๊สไฮโดรเจนที่เหมาะสม เช่น น้ า เป็นต้น) (Goltsov & 
Veziroglu, 2001) (Adamson, 2004), (Elam et al., 2003), (Scott, 2004), (Cherry, 2004), 
(Bockris, 2002) 
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2.1.4.2 ด้านสุขภาพมลภาวะทางอากาศ ที่เราเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดจากการพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ค านึงถึงของเสียที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เช่น แก๊สพิษต่างๆ ล้วน
แต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นสาเหตุของมะเร็งได้ หน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา The 
American Environmental Protection Agency (EPA) กล่าวว่า แหล่งที่สร้างสารพิษหลักออกมา 
คือ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง ท าให้เกิดแก๊สที่ก่อมลภาวะ 
เช่น Benzene, Formaldehyde, Acetaldehyde, 1,3-Butadiene และอนุภาคเขม่าอ่ืนๆ ขณะที่
เมื่อใช้แก๊สไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงแล้วจะไม่มีแก๊สพิษและไม่มีสารก่อมะเร็งที่กล่าวมาดังข้างต้น 
(Goltsov & Veziroglu, 2001) 
 2.1.4.3 ด้านความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ หลังจากมีการรวมกลุ่มกันของประเทศผู้ผลิต
น้ ามันเพ่ือการส่งออกหรือกลุ่ม OPEC ในปี ค.ศ. 1973 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอ านาจการต่อรอง
ขององค์กรนี้ต่อสาธารณะประเทศ หลังจากเกิดวิกฤติน้ ามันขึ้น ประเทศผู้น าด้านอุตสาหกรรมได้เริ่ม
หาทางออกโดยการใช้แหล่งพลังงานอ่ืน เพ่ือไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศต้องขึ้นกับราคาน้ ามันเพียง
อย่างเดียว แต่ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผล เช่น ประเทศในกลุ่ม EU ได้น าเข้าน้ ามันดิบสูงถึง 50% ของความ
ต้องการพลังงานทั้งหมด (Fernandes et al., 2004) ดังนั้นจึงท าให้เศรษฐกิจของประเทศต้องขึ้นกับ
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ ามัน การใช้แก๊สไฮโดรเจนเป็นพลังงานจึงเป็นหนึ่งทางออกเพ่ือลดการขึ้น
ตรงของเศรษฐกิจกับราคาน้ ามันเพราะในทุกประเทศจะมีแหล่งพลังงานเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการผลิต
แก๊สไฮโดรเจนอยู่แล้ว (Conte et al., 2001) (Elam et al., 2003)  

2.1.5 ข้อจ ากัดของการใช้พลังงานไฮโดรเจน 
 2.1.5.1 แก๊สไฮโดรเจนที่สังเคราะห์ได้มีราคาสูง เนื่องมาจากขั้นตอนที่ใช้ในการผลิตและการ
ท าให้แก๊สไฮโดรเจนบริสุทธิ์ ยังมีข้ันตอนที่ซับซ้อน ท าปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงจึงจ าเป็นต้องมีระบบหล่อ
เย็นซึ่งการเพ่ิมระบบนี้เมื่อน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์จะเป็นขั้นตอนที่เสียค่าใช้จ่ายมาก และสิ่งเจือปนใน
แก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้ยังมีมาก ท าให้ต้องเพ่ิมปฏิกิริยาที่ท าให้แก๊สไฮโดรเจนบริสุทธิ์ ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย 
 2.1.5.2 การกักเก็บแก๊สไฮโดรเจนและบรรจุภัณฑ์มีต้นทุนสูง แก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่มี
ความหนาแน่นต่ ามาก เมื่อต้องการกักเก็บแก๊สไฮโดรเจนลักษณะเช่นเดียวกันกับแก๊สหุงต้มและแก๊ส
ธรรมชาติที่อยู่ในสถานะของเหลวในบรรจุภัณฑ์ ภาชนะนั้นต้องมีความแข็งแรง ทนต่อแรงดันสูง 
เพ่ือให้บรรจุภัณฑ์สามารถบรรจุแก๊สได้ที่ความดันสูงๆ ท าให้แก๊สไฮโดรเจนอยู่ในสถานะของเหลวและ
สามารถบรรจุแก๊สได้ปริมาณมากขึ้น แต่ผลข้างเคียงของการบรรจุแก๊สไฮโดรเจนลักษณะนี้คือ เสี่ยง
ต่อการระเบิดและเกิดการลุกไหม้ได้ง่าย การแก้ไขปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์สามารถท าได้โดยการบรรจุ
แก๊สไฮโดรเจนในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุชนิดโลหะไฮโดรด์ ที่สามารถดูดซับแก๊สไฮโดรเจนได้ดีที่
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อุณหภูมิและความดันปกติ แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายก็เพ่ิมสูงตามไปด้วยจากข้อจ ากัดข้างต้น ท าให้มี
นักวิจัยพยายามค้นคิดการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากสารตั้งต้นแล้วไปใช้ทันทีโดยไม่ต้องมีระบบกักเก็บ
แก๊สไฮโดรเจน ซึ่งเรียกว่า Hydrogen on-broad production ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบนี้ในรถยนต์ 
และวัตถุดิบในการสังเคราะห์แก๊สไฮโดรเจนอาจจะเป็น น้ าหรือเอทานอลในรถยนต์จะมีถังกักเก็บน้ า
หรือเอทานอลเท่านั้น แล้วสารตั้งต้นนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการสังเคราะห์ แก๊สไฮโดรเจน และแก๊ส
ไฮโดรเจนที่ได้จะน าไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าทันที ซึ่งวิธีการนี้ จะไม่มีการเก็บแก๊ส
ไฮโดรเจน แต่กระบวนการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นการทดลองและวิจัยเพ่ือพัฒนาก่อนน าไปใช้จริง 
 2.1.5.3 การใช้แหล่งวัตถุดิบเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเลือกแหล่งให้ แก๊ส
ไฮโดรเจนเบื้ องต้น เป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนนี้ จะไม่สามารถลดการผลิต แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ เพราะสารตั้งต้นดังกล่าวจะให้สารผลิตภัณฑ์หลักสุดท้ายเป็น
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้แม้มีการน าแก๊สไฮโดรเจนที่ได้มาเป็นแหล่งให้พลังงานภาวะโลกร้อนก็
ยังไม่สามารถแก้ไขได้ และการลดแก๊สนี้สามารถท าได้เพียงอาศัยการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็น
หลัก ซึ่งพืชและต้นไม้ก็มีปริมาณจ ากัด ยังต้องอาศัยเวลา การปลูกและการดูแลเพ่ิมอย่างจริงจัง แต่
การใช้แหล่งตั้งต้นนี้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียมและน้ ามันได้ (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน, 2552) 

2.2  จุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน 

 จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากชีวมวลนั้นมีทั้ งพวกที่ เป็น  
โปรคาริโอต (Prokaryote) เช่น แบคที เรียสังเคราะห์แสงที่ เจริญภายใต้สภาวะไร้ออกซิ เจน 
(Anoxygenic Phototrophic Bacteria) และ Blue-green bacteria และยูคาริโอต (Eukaryote) 
เช่น พวกที่ เป็นสาหร่ายสีเขียว (Khamklomjai, 2009) แต่มักจะมีการศึกษาในแบคทีเรียกลุ่ม
สังเคราะห์แสงมากกว่ายูคาริโอต เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถเจริญได้โดยใช้สารอินทรีย์หลาย
ชนิด เช่นกรดอินทรีย์ แอลกอฮอล์ น้ าตาล รวมถึงน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (Khamklomjai, 
2009) 
 นอกจากนี้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
ชนิดโฟโตโทรฟิค (Phototrophic)  และชนิดเคโมโทรฟิค (Chemotrophic) 

2.2.1 กลุ่มโฟโตโทรฟ (Phototrophs) 
 1) สาหร่าย (Algae) 
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 สาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ขนาดเล็กๆ เพียงเซลล์เดียวไปจนถึงขนาดใหญ่ลอยเป็นแพอยู่ใน
น้ าทะเล อาจยาวเป็นร้อย ๆ ฟุต มีคลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุที่ส าคัญ สามารถสังเคราะห์แสงเองได้  จึง
ด ารงชีวิตคล้ายพืช มีอยู่ทั่วไปในน้ าจืด น้ ากร่อย น้ าทะเล บนบก แม้กระทั่งในหิมะหรือน้ าพุร้อน ถ้ามี
ความชื้นและแสงสาหร่ายสามารถเจริญขึ้นได้ เนื่องจากคุณสมบัติที่ส าคัญของสาหร่ายคือสามารถ
สังเคราะห์แสงได้ จึงให้ออกซิเจนแก่สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในการหายใจได้เช่นเดียวกับพืช สาหร่ายที่มีความสามารถในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน (ภาพที่ 2-4) 

 
  
 

2) Oxygenic phototrophic bacteria 
 กลุ่มนี้ได้แก่ ไซยาโนแบคทีเรีย หรือแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ าเงิน (Blue-green bacteria) ที่มี
ความสามารถในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน (ภาพที่ 2-5) ซึ่งเป็น Oxygenic phototrophic prokaryote 
ที่ประกอบด้วยระบบแสง 2 ระบบ และมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและชนิดของคลอโรฟิลล์ใน
ลักษณะเดียวกับสาหร่ายและพืชสีเขียว 

3) Anoxygenic phototrophic bacteria 
 แบคทีเรียกลุ่ม Anoxygenic phototrophic bacteria ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 
 a) Non –sulfur purple bactertia ได้แก่ Athiorhodaceae และ Rhodospirillaceae 
 b) Sulfur purple bacteria ได้แก่ Chromaticeae และ Thiorhodaceae 

แหล่งที่มา: (Khamklomjai, 2009) 

ภาพที่ 2-4 สาหร่ายที่มีความสามารถในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน 
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 c) Green sulfur bacteria ได้แก่ Chlorobiaceae  

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเหล่านี้มีรงควัตถุท่ีต่างไปจากไซ
ยาโนแบคทีเรีย สาหร่ายและพืชสีเขียว คือเป็นแบคเทอริโอคลอโรฟิลล์ (Becteriochlorophyll) และ
คาโรทีนอยด์ (Carotenoid) กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่ได้ออกซิเจนเป็น
ผลิตภัณ ฑ์  และสามารถใช้ สารประกอบซัลไฟด์  (Sulfide) ซัล เฟอร์  (Sulfur) ไธโอซัล เฟต 
(Thiosulfate) สารประกอบอินทรีย์ (Organic Compounds) หรือโมเลกุลไฮโดรเจน (Molecular 
hydrogen) เป็นสารให้อิเล็กตรอน (Electron Donor) ได ้

 

 

 ข้อได้เปรียบของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนที่เหนือกว่าไซยาโน
แบคทีเรียและสาหร่าย โดยสรุปคือ กระบวนการณ์สังเคราะห์แสงของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงไม่ได้
ออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์ จึงท าให้ไม่มีออกซิเจนไปยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไฮโดรจีเนส ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจน และแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเหล่านี้มีความสามารถใน
การใช้สารอินทรีย์หลายชนิดเป็นสารให้อิเล็กตรอนได้ (Sasikala et al., 1992; Arik et al., 1995 
อ้างถึงใน  (Khamklomjai, 2009)) แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ทั้งสภาวะ
ที่มีแสงและสภาวะที่ไม่มีแสง โดยภายใต้สภาวะที่มีแสง แสงจะไปกระตุ้นแบคเทอริโอคลอโรฟิลล์ให้
ปลดปล่อยอิเล็กตรอนเพ่ือไปสร้างสารให้พลั งงานสูง (ATP) และเกิดการรีดิ วซ์  NAD และ 
เฟอร์รีดอกซินจากการใช้ ATP เและภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ท าให้ได้แก๊สไฮโดรเจนเป็น
ผลิตภัณฑ์ แต่ภายใต้สภาวะที่ไม่มีแสงจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารอินทรีย์ที่เป็นสับสเตรต  

แหล่งที่มา: (Khamklomjai, 2009) 

ภาพที่ 2-5 ไซยาโนแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน 
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 แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในการสังเคราะห์
สารประกอบอินทรีย์ได้เช่นเดียวกับพืชสีเขียว แต่ต่างจากไซยาโนแบคทีเรีย สาหร่าย และพืชสีเขียวที่
ไม่สามารถใช้น้ าเป็นสารให้อิเล็กตรอนได้ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียสังเคราะห์
แสง แสดงดังสมการด่านล่าง 

CO2 (g) + 2H2A → (CH2O) (aq) + 2A (or A2) + H2O 

 เมื่อ A คือสารประกอบอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ (ส าหรับ Purple 
Non-sulfur Bacteria) และสารอนินทรีย์ที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ (ส าหรับ Purple Sulfur และ 
Green Bacteria) กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ซึ่งอิเล็กตรอนจะ
ถูกถ่ายทอดจากสารให้อิเล็กตรอนไปยังคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในพืชสีเขียวนั้นใช้น้ าเป็นสารให้
อิเล็กตรอน แต่ในแบคทีเรียสังเคราะห์แสงใช้สารประกอบที่มีซัลเฟอร์หรือกรดอินทรีย์เป็นสารให้
อิเล็กตรอนและใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวรับอิเล็กตรอน โดยไม่มีการสร้างออกซิเจนใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 เอนไซม์ที่ส าคัญในการเร่งกระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนคือ เอนไซม์ไนโตรจีเนสและ
เอนไซม์อีกชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการน าไฮโดรเจนกลับไปใช้ในเซลล์คือ เอนไซม์ไฮโดร
จีเนสและอัพเทคไฮโดรจีเนส 
 ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตแก๊สไฮโดรเจนของแบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ ชนิด
และความเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจน แหล่งคาร์บอนหรือสารให้อิเล็กตรอน กิจกรรมของเอนไซม์  
ไนโตรจีเนสและไฮโดรจีเนส ตัวยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไนโตรจีเนสและไฮโดรจีเนส ความเข้มของ
แสง พีเอช อุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อ ค่ารีดอกซ์โพเทนเชียล (Redox potential) 

2.2.2 กลุ่มเคโมโทรฟ (Chemotrophs) 
 1) แบคทีเรียกลุ่มที่ไม่ต้องการออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) 

a) กลุ่มแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้ในสภาวะไร้ออกซิเจน (Strictly Anaerobic Bacteria) 

เช่น Acetobacterium, Acetomicrobium, Bacteroides, Butyrivibrio, Clostridium, Sarcina 

Desulfovibrio, Eubacterium, Fusobacterium, Methanobacterium, Methanosarcina, 

Mycoplasma, Ruminococcus เป็นต้น (Kondratieva and Gogotov, 1983 อ้างถึงใน  

(Khamklomjai, 2009)) แบคทีเรียกลุ่มนี้จะสามารถผลิตไพรูเวทที่เป็นตัวกลาง (Intermediate) ใน

กระบวนการหมักได้ แล้วจึงย่อยสลายไพรูเวทต่อไปโดย Phosphoroclastic Cleavage ดังสมการ

ด้านล่าง 
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 CH3COCOOH (aq) + H3PO4 (aq) → CH3COOPO3H2 (aq) + CO2 (g) + H2 (g) 

ท าให้มีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนระหว่างกระบวนการข้างต้นหรือที่เรียกว่ากระบวนการ  

Oxidative Decarboxylation ของไพรูเวท อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจะอยู่ ในรูปแก๊ส

ไฮโดรเจน 

b) กลุ่มแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีหรือไม่มีออกซิเจน (Facultative 

anaerobic bacteria) เช่ น   Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus, Proteus, Campylobacter, 

Citrobacter, Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Serratis, Streptococcus 

เป็นต้น (Kondratieva and Gogotov, 1983 อ้างถึงใน  (Khamklomjai, 2009)) แบคทีเรียกลุ่มนี้

สร้างพลังงานได้จากการหายใจ (Respiration) และสามารถสร้างพลังงานจากกระบวนการหมัก ซึ่ง

เป็นการสร้างพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน โดยกระบวนการหายใจสามารถให้พลังงานมากกว่า

กระบวนการหมักและท าให้แบคที เรียเจริญเติบโตได้ เร็วกว่า แบคที เรียกลุ่มนี้สามารถย่อย

สารประกอบอินทรีย์ในกระบวนการไกลโคไลซิส (Glycolysis) ให้เกิดเป็นสารประกอบไพรูเวท ซึ่งจะ

ถูกเมทาบอไลท์ต่อไปโดยปฏิกิริยา Phosphoroclassic Cleavage ดังสมการด่านล่าง 

CH3COCOOH (aq) + H3PO4 (aq) →CH3COOPO3H2 (aq) + HCOOH (aq) 

ไพรูเวทจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบ Formate แล้วเปลี่ยนต่อไปเป็นแก๊สไฮโดรเจน 

และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะถูกกระตุ้น

โดยเอนไซม์ Formic Hydrogenase Enzyme Complex 

2) แบคทีเรียกลุ่มที่ต้องการออกซิเจน (Aerobic bacteria) 

 แบคทีเรียกลุ่มที่ต้องการออกซิเจนบางชนิดที่มีความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนในสภาพที่

มี อ อกซิ เจน  ได้ แก่  Azomonas, Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, Pseudomonas, 

Myclobacterium, Methylomonas และ Xanthobacter เป็นต้น (Kondratieva and Gogotov, 

1983; Zajic et al., 1978 อ้างถึงใน  (Khamklomjai, 2009)) พบว่า เอนไซม์ไนโตรจีเนสจะเร่ง

ปฏิกิริยาที่เกิดควบคู่กันกับการตรึงไนโตรเจน กิจกรมของเอนไซม์นี้จะถูกยับยั้งได้ด้วยออกซิเจน 

ดังนั้นปฏิกิริยาที่เกิดควบคู่กันกับการตรึงไนโตรจีเนสคือ ปฏิกิริยา Oxyhydrogen Reaction โดย
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พบว่าใน Azotobacter จะมีเอนไซม์ Membrane Bound Hydrogenase ท าหน้าที่เร่งกระบวนการ

น าไฮโดรเจนที่ผลิตโดยเอนไซม์ไนโตรจีเนสกลับเข้าสู่ห่วงโซ่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนหรือลูกโซ่ของ

กระบวนการหายใจ (Respiratory Chain) เพ่ือช่วยป้องกันการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไนโตร จีเน

สจากการท าลายของออกซิเจน 

2.3 การแพร่กระจายและแหล่งที่อยู่ของจุลสาหร่ายท่ีผลิตไฮโดรเจน 
จุลสาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทุกหนทุกแห่งที่มีความชื้น แต่แหล่งที่จุลสาหร่ายเจริญได้ดีที่สุดคือ 
แหล่งน้ า ซึ่งจะมีคุณสมบัติทางเคมีหรือกายภาพที่เหมาะสมกับจุลสาหร่ายชนิดนั้นๆ โดยจุลสาหร่าย 
สามารถเจริญในแหล่งน้ าที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

2.3.1  น้ าไหล 

สาหร่ายที่ขึ้นในสภาพที่น้ าไหลมักมีโครงสร้างภายนอกไว้ยึดเกาะ เช่น สาหร่ายสีเขียว Ulothrix sp. 
ไซยาโนแบคทีเรีย Rivularia sp. สาหร่ายสีแดง Batrachospermum sp. และ Lemanea sp. เป็น
ต้น 

2.3.2 บ่อน้ าและสระน้ า  
บ่อน้ าและสระน้ า น้ ามักจะนิ่ งและในน้ าจะมีสาหร่ายหลายชนิดที่สามารถเจริญได้ โดยการ
เจริญเติบโตจะข้ึนอยู่กับอุณหภูมิและความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์สารในแหล่งน้ านั้นๆ ดังนี้ 
 1) พวกที่ลอยอิสระในมวลน้ า เรียกว่า แพลงก์ตอนพืช  (Phytoplankton) ได้แก่ พวก
สาหร่ายสีเขียวใน Order Desmidiaceae เช่น Cosmarium sp., Closterium sp., Staurastrum 
sp. เป็นต้น และพวกที่เป็นโคโลนีหรือมีเซลล์เดียว เช่น Pediastrum sp., Scenedesmus sp. 
Chlorella sp. หรือไซยาโนแบคทีเรีย เช่น Microcystis sp., Anabaena sp. เป็นต้น 
 2) พวกท่ีขึ้นอยู่บนต้นไม้น้ า เช่น ผักตบชวา จอก แหน เรียกสาหร่ายพวกนี้ว่า สาหร่ายอิพิไฟ
ติก (Epiphytic algae) เช่น สาหร่ายสีเขียว Cladophora sp., Pithophora sp. เป็นต้น 
 3) พวกที่ขึ้นหรือนอนก้นอยู่ตามพ้ืนน้ า เรียกว่า สาหร่ายอิพิเพลลิค (Epipelic algae) แบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ พวกที่ขึ้นอยู่ตามพ้ืนดินหรือทรายก้นท้องน้ า เช่น สาหร่ายไฟ Chara sp., 
Nitella sp., Tolypella sp. เป็นต้น พวกที่เคลื่อนที่ไม่ได้ มีลักษณะเป็นเมือกอยู่ตามตะกอนก้นท้อง
น้ า เช่น ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด สาหร่ายใน Division Chrysophyta และพวกที่เคลื่อนที่ได้ตาม
ตะกอนก้นท้องน้ า เช่น ไดอะตอมและสาหร่ายสีเขียวพวกเดสมิต เป็นต้น 
 4) พวกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในพืช เรียกว่า เอนโดไฟติก (Endophytic algae) 
 5) พวกท่ีเกาะติดอยู่ตามตัวสัตว์ เรียกว่า สาหร่ายอิพิซูอิค (Epizooic algae) 
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 6) พวกที่อาศัยอยู่ ในตัวสัตว์  เรียกว่า สาหร่ายเอนโดซู อิค (Endozooic algae) เช่น 
Chlorella sp. ที่อาศัยอยู่ใน Hadra viridis, Peramecium bursdria และในฟองน้ าน้ าจืดบางชนิด 
 
2.4 การผลิตไฮโดรเจนจากไซยาโนแบคทีเรีย 

 ไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) จัดอยู่ ในอาณาจักรโพรคาริโอตา (Kingdom of 
Prokaryota) ดิวิชันไซยาโนไฟตา (Division of Cyanophyta) (Oren, 2004 อ้างถึงใน (Raksajit, 
2012) การจัดจ าแนกไซยาโนแบคทีเรียในระดับของจีนัสและสปีชีส์จะอาศัยลักษณะการเจริญเติบโต 
เป็นเซลล์เดี่ยว รวมกันเป็นกลุ่ม หรือเรียงตัวกันอยู่เป็นเส้นสาย และลักษณะของโคโลนีบนอาหารแข็ง 
(Solid Agar) เป็นต้น ไซยาโนแบคทีเรียมีรูปร่าง 2 แบบ คือ 1) เป็นโคโลนีหรือเซลล์เดี่ยวที่ไม่เป็นเส้น
สาย (Single Cell, Unicellular or Non-filamentous Form) เช่น Chroococcus sp., Eucapsis 
sp., Merismopedia sp. และ Anacystis sp. เป็นต้น 2) มีรูปร่างเป็นเส้นสาย (Filamemtous 
Form) เซลล์จะเรียงต่อกันเป็นเส้นสายตรงและเรียบไม่มีการแตกแขนง เช่น Anabaena sp., 
Lyngbya sp., Nostoc sp. และ Oscillatoria sp. เป็นต้น 
 โครงสร้างเซลล์ไซยาโนแบคทีเรีย ประกอบด้วยผนังเซลล์ (Cell Wall) ภายในเซลล์มี 
ไรโบโซม (Ribosome) ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส มีไทลาคอยด์ (Thylakoid) และมีคลอโรฟิลล์เอ 
(Chlorophyll a) ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้ยังมีเม็ดสีพวกแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) 
ไฟโคบิ ลิน  (Phycobilin) ซึ่ งประกอบด้วยไฟโคไซยานิน  (Phycocyanin) และไฟโคอิริทริน 
(Phycoerythrin) (Oren, 2004) 
 ไซยาโนแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยได้ดีและ
ที่ส าคัญไซยาโนแบคทีเรียสามารถน าพลังงานแสงอาทิตย์และคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานได้โดยตรงในรูปของน้ าตาลกลูโคสผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็นการช่วยลด
ปริมาณแก๊สเรือนกระจกและเพ่ิมปริมาณออกซิเจนได้ ไซยาโนแบคทีเรียนับเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น 
(Primary Producer) และเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเช่นเดียวกับพืชชั้นสูง (Oxygenic 
Photosynthesis Plant) ด้วยคุณสมบัติเชิงบวกหลายด้านของไซยาโนแบคทีเรียนักวิทยาศาสตร์ทั่ว
โลกจึ งนิ ยมใช้ ไซยาโนแบคที เรีย เป็นต้นแบบในงานวิจัยทางชีว เคมี  พันธุวิศ วกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Raksajit, 2012)  
 
2.4.1 เอนไซม์ที่ผลิตไฮโดรเจนในไซยาโนแบคทีเรีย 
 2.4.1.1 เอนไซม์ไนโตรจีเนส 
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 เอนไซม์ไนโตรจีเนสเป็นเอนไซม์ที่พบได้ในโครงสร้างเซลล์เฮเทอโรซิสต์ (Heterocyst) ของ 
ไซยาโนแบคทีเรียแบบเส้นสาย (Filamentous Cyanobacteria) ที่เจริญเติบโตในสภาวะที่ขาด
ไนโตรเจน (Nitrogenase Deficiency) ภายในเซลล์เฮเทอโรซิสต์ ไซยาโนแบคทีเรียจะตรึงไนโตรเจน
ในอากาศแล้วเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนียกับไฮโดรเจนโดยใช้พลังงาน ATP (ภาพที่ 2.4) เอนไซม์ 
ไนโตรจีเนสที่พบในไซยาโนแบคทีเรียมีรูปแบบที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ ซึ่งแบ่งตามชนิดของโลหะที่
เป็นองค์ประกอบร่วมในโครงสร้าง ได้แก่ โมลิปดีนัมไนโตรจีเนส (Mo-Containing Nitrogenase) 
(Thiel, 1993 อ้ างถึ งใน  (Raksajit & Satchasataporn, 2011) วาเน เดี ยม ไน โตรจี เนส  (V-
Containing Nitrogenase) และไอออนไนโตรจี เนส (Fe-containing Nitrogenase) (Bishop & 
Premakumar, 1992) โครงสร้างประกอบด้วยโปรตีน 2 หน่วยคือ ไดไนโตรจีเนสและไดไนโตรจีเนส 
รีดัคเตส 
 1) ไดไนโตรจีเนส (Dinitrogenase) เป็นเอนไซม์ซึ่งถูกถอดรหัสและแปลรหัสจากยีน NifD 
และ NifK ประกอบด้วยโปรตีน 2 หน่วย คือ โปรตีน NifD และโปรตีน NifK ตามล าดับ โครงสร้างของ

ไดไนโตรจีเนสเป็น Heterotetramer (NifD-α 2 หน่วย และ NifK-β 2 หน่วย) มีขนาดโมเลกุล
ป ระม าณ  220  ถึ ง  240  กิ โล ด าลตั น  (Tamagnini et al., 2007 ) อ้ า งถึ ง ใน  (Raksajit & 
Satchasataporn, 2011) 
 2) ไดไนโตรจีเนส รีดักเทส (Dinitrogenase Reductase) เป็นเอนไซม์ซึ่งถูกถอดรหัสและ
แปลรหัสจากยีน NifH ประกอบด้วยโปรตีน NifH 2 หน่วย โครงสร้างของไดไนโตรีจีเนส รีดัคเตสเป็น 
homodimer มีขนาดโมเลกุลประมาณ 60-70 ดาลตัน ไดไนโตรจีเนส รีดัคเตส มีหน้าที่เป็นตัวกลาง
ขนส่งอิเล็กตรอนจาก Ferredoxin หรือ Flavodoxin ไปให้กับไดไนโตรจีเนส (Masepohl et al., 
1997 อ้างถึงใน (Raksajit & Satchasataporn, 2011)) 

อย่างไรก็ตามเอนไซม์ไนโตรจีเนสจะถูกยับยั้งการท างานในสภาวะที่มีออกซิเจนที่ได้จาก
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ด้วยเหตุนี้ เอนไซม์ไนโตรจีเนสจึงท างานเฉพาะในสภาวะที่ไม่มี
อากาศและไม่มีแสงเท่านั้น ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดจึงได้พัฒนากลไกที่ป้องกันการท างานของ
เอนไซม์ จากการยับยั้งของออกซิเจน โดยการสร้างเซลล์เฮเทอโรซิสต์ (Heterocyst cell) ขึ้นมาแยก
จากเซลล์ปกติ โดยภายในเซลล์เฮเทอโรซิสต์จะไม่มีระบบแสงสอง และมีเอนไซม์ไนโตรจีเนสท าหน้าที่
เร่งปฏิกิริยาการตรึงไนโตรเจนที่เกิดขึ้นภายในเซลล์เฮเทอโรซิสต์ และส่งสารประกอบไนโตรเจนไปสู่
เซลล์ข้างเคียง (Fay,1992 อ้างถึงใน (Phunpruch & Incharoensakdi, 2014)) ส่วนไซยาโน
แบคทีเรียที่ ไม่มี เซลล์เฮเทอโรซิสต์ เอนไซม์ไนโตรจีเนสจะอยู่ภายในเซลล์ปกติ (ภาพที่  2.6) 
(Vegetative cell) กระบวนตรึงไนโตรเจนจะท างานในขณะที่ไม่มีแสงเท่านั้น (Bergman et al., 
1997 อ้างถึงใน (Phunpruch & Incharoensakdi, 2014)) 
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2.4.1.2 เอนไซม์ไฮโดรจีเนส 
 ไฮโดรจีเนสเป็นเอนไซม์ ในกลุ่มที่มีโลหะนิกเกิล (Ni) เป็นองค์ประกอบในโครงสร้าง
เช่นเดียวกับเอนไซม์ยูรีเอส (Urease) และคาร์บอนมอนอกไซด์ดีไฮโดรจีเนส (Carbon Monoxide 
dehydrogenase) กลุ่มเอนไซม์เหล่านี้ต้องการโปรตีนตัวช่วย (Auxiliary Protein หรือ Accessory 
Protein) ในการท างาน คือกลุ่มโปรตีน Hyp (HypB, HypA, HypE, HypD, HypC และ HypF) ซึ่ง
กลุ่มโปรตีนพวกนี้พบในไซยาโนแบคทีเรียหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ Trichodesmium erythraeum 
IMS101, Anabaena stain PCC 7120, Synechocystis strain PCC 6803, Synechococcus 
strain 6301, Nostoc strain PCC 73102, Nostoc punctiforme ATCC 29133, Anabaena 
variabilis ATCC 29413 และ Lyngbya majuscule CCAP 1446/4 (ภาพที่2.7(a)) (Raksajit & 
Satchasataporn, 2011) 
 1) อัพเทคไฮโดรจีเนส (Uptake Hydrogenase; Hup) เป็นเอนไซม์ซึ่งถูกถอดรหัสและแปล
รหัสจากยีน HupSL(C) ประกอบด้วยโปรตีน 3 หน่วยย่อย คือโปรตีน HupL ขนาดโมเลกุลประมาณ 
60 กิโลดาลตัน โปรตีน HupS ขนาดโมเลกุลประมาณ 35 กิโลดาลตัน และโปรตีน HupC ซึ่งยังไม่ได้
รับการยืนยันคุณสมบัติและหน้าที่ เอนไซม์อัพเทคไฮโดรจีเนสสามารถพบได้ที่เยื่อไทลาคอยด์ของ
เฮเทอโรซิสต์ของไซยาโนแบคทีเรียแบบเส้นสาย และมีหน้าที่รับอิเล็กตรอนจากโมเลกุลไฮโดรเจนไป
ส่งให้กับโมเลกุลออกซิเจนของกระบวนการหายใจระดับเซลล์ (ภาพที่ 2.7 (b)) 

ภาพที่ 2-6 กระบวนการตรึงไนโตรเจนของไซยาโนแบคทีเรีย 
ที่มา: (Phunpruch & Incharoensakdi, 2014) 
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 2) ไบไดเร็คชันนัลไฮโดรจีเนส (Bidirectional Hydrogenase; Hox) เป็นเอนไซม์ที่พบ
บริเวณเยื่อท่อไซโตพลาสซึมของเซลล์ แต่กลไกการท างานที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด สันนิษฐานว่ามี
บทบาทเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจาก NADH หรือ H2 (Raksajit & Satchasataporn, 2011) เอนไซม์ไบ
ไดเรคชั่นนัลไฮโดรจีเนส ซึ่งถูกถอดและแปลรหัสจากยีน HoxEFUYH ประกอบด้วยโปรตีนหลัก 2 
ส่วนท างานร่วมกัน (Dimeric Protein Association) คือ ส่วนของไฮโดรจี เนส (Hydrogenase 
Subunit) ซึ่งถูกถอดและแปลรหัสจากยีน HoxYH ประกอบด้วยโปรตีน 2 หน่วยย่อย คือโปรตีน 
HoxH และโปรตีน HoxY ขนาดโมเลกุลประมาณ 49 และ 24 กิโลดาลตัน ตามล าดับ ส่วนของ
ไดอะโฟเรส (diaphorase subunit) ซึ่งถูกถอดและแปลรหัสมาจากยีน HoxEFU ประกอบด้วย
โปรตีน 3 หน่วยย่อยคือโปรตีน HoxE, โปรตีน HoxU และโปรตีน HoxF ขนาดโมเลกุลประมาณ 20, 
28 และ 61 กิโลดาลตัน ตามล าดับ (ภาพที่ 2.7 (c)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2.5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการผลิตไฮโดรเจน 
2.5.1 ปัจจัยภายใน  

ภาพที่ 2-7 แสดงการท างานของเอนไซม์ท่ีใช้ในการผลิตไฮโดรเจนของไซยาโนแบคทีเรีย  
(a) แสดงการท างานของเอนไซม์ไนโตรจีเนส (b) แสดงการท างานของเอนไซม์อัพเทคไฮโดร
จีเนส และ (c) แสดงการท างานของเอนไซม์ไบไดเร็คชันนัลไฮโดรจีเนส 
แหล่งที่มา: (Hallenbeck, 2012) 
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 ปัจจัยภายใน (Instrinsic factors) อาทิเช่น การควบคุมการท างานของเอนไซม์ในเมตาบอลิ

ซึมและการสังเคราะห์เซลล์พิเศษ เป็นต้น เซลล์มีกลไกในการควบคุมการท างานของเอนไซม์ 

อัพเทค ไฮโดรจีเนสและเอนไซม์ไบไดเร็คชันนัล ไฮโดรจีเนส เพ่ือช่วยรักษาสมดุลไฮโดรเจนภายใน

เซลล์ อาทิ การลดแอคติวิตีของเอนไซม์อัพเทค ไฮโดรจีเนส ควบคู่กับการเพ่ิมแอคติวิตีของเอนไซม์ไบ

ไดเร็คชันนัล ไฮโดรจีเนส การท าให้ยีนที่สังเคราะห์เอนไซม์อัพเทค ไฮโดรจีเนสเสียหน้าที่ไป (Hup 

Gene Knock-Out) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฮโดรเจน แอคติวิตีของเอนไซม์ไนโตรจีเนสและ

ไฮโดรจีเนส ถูกยับยั้งด้วยโมเลกุลออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ไซยาโน

แบคทีเรียจึงมีกลไกการป้องกันไม่ให้เอนไซม์สัมผัสกับโมเลกุลออกซิเจนโดยตรง อาทิเช่น  

 1) การสร้างเซลล์พิเศษขึ้นในไซยาโนแบคทีเรียชนิดตรึงไนโตรเจน เรียกว่า เฮเทอโรซิสต์ 

(Heterocyst) ช่วยในการตรึงไนโตรเจนในสภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic Condition) เฮเทอโรซิสต์

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนั้น จึงไม่มีการปลดปล่อยออกซิเจน เอนไซม์ไนโตร

จีเนสจึงท างานได้ปกติ (Raksajit & Satchasataporn, 2011)  

 2) มีการกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ไนโตรจีเนสและไฮโดรจีเนส ในช่วงสภาวะที่ไม่มีแสง 

ความเข้มแสงน้อยหรือที่มืด เพื่อลดโอกาสสัมผัสกับโมเลกุลของออกซิเจนที่ถูกผลิตขึ้นขณะสังเคราะห์

ด้วยแสง ซึ่งกระบวนการนี้จะพบในไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ ที่ไม่สามารถสร้างเฮเทอโรซิสต์ 

(Raksajit & Satchasataporn, 2011) 

2.5.2 ปัจจัยภายนอก 

 ปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factors or Environmental Factors) ที่มีผลเชิงบวกและเชิงลบ

ต่อการเพ่ิมผลผลิตแก๊สไฮโดรเจนของไซยาโนแบคทีเรีย ได้แก่ ชนิดและสายพันธุ์ (ภาพที่ 2-8) ค่าพี

เอช อุณหภูมิที่พอเหมาะ สารอาหารที่จ าเป็น ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น  (ภาพที่ 

2-9) 



 20 

ภาพที่ 2-8 อัตราการผลิตไฮโดรเจนของจุลสาหร่ายสายพันธุ์ต่าง ๆ 

แหล่งที่มา: (Phunpruch & Incharoensakdi, 2014) 
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2.6 การเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย 

 ไซยาโนแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบกันได้ง่ายทั่วไปในธรรมชาติ โดย เฉพาะในฤดูร้อน มีการ
อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มก้อน โดยอาศัยอยู่รวมกันกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ หรืออาจอยู่รวมกันเป็นโคโลนีใหญ่ 
ๆ ตามที่ชื้นแฉะ ผิวดิน ใบไม้ผุ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงต้องการผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ 

2.6.1 การแยกไซยาโนแบคทีเรียจากธรรมชาติ 
 ไซยาโนแบคทีเรียที่พบในธรรมชาติมักจะอยู่เดี่ยว ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน เป็นอิสระหรือ อยู่
รวมกันกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ พบได้ตามพ้ืนดิน ก้อนหิน ใบไม้ผุ ในน้ า เป็นต้น ถ้าเป็นไซยาโนแบคทีเรียที่
อยู่บนผิวดินหรือก้อนหิน เก็บตัวอย่างจากดินหรือก้อนหินนั้นมาเก็บไว้ในที่มืด แต่ถ้าอาศัยในแหล่งน้ า 
ทะเลสาบหรือน้ าบ่อ ก็ให้เก็บตัวอย่างน้ ามา 200-500 มิลลิลิตร ใส่ในขวดน้ ามาหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบประมาณ 3,000-5,000 รอบต่อนาที ไซยาโนแบคทีเรียก็จะตกตะกอนแล้วน ามาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 
20-25 องศาเซลเซียส ถ้าเป็นไซยาโนแบคทีเรียในเขตร้อนเก็บไว้ในห้องอุณหภูมิประมาณ 15 องศา
เซลเซียส ถ้าตัวอย่างที่เก็บมาจากท่ีเย็น อาจท าให้แข็งก็ได้แต่ต้องไม่ท าให้เซลล์แตก ถ้าการเก็บรักษาดี
หรือถ้าเก็บมาจากน้ าพุร้อนก็ให้เลี้ยงไว้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งมีผลท าให้เชื้อมีชีวิตรอดได้หลายสัปดาห์หรือ
หลายเดือน หลังจากนั้นน ามาเขี่ยลงในจานที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมกับไซยาโนแบคทีเรียแต่ละ
ชนิด ภายใต้สภาพของแสงและอุณหภูมิที่พอเหมาะ 
 Rippka และคณะ (1981) ได้รายงานว่ามีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่างที่ท าให้การเพาะเลี้ยงไซ
ยาโนแบคทีเรียไม่ส าเร็จ สิ่งที่ส าคัญคือ คุณภาพของน้ าที่น ามาใช้จะต้องเป็นน้ าธรรมชาติที่ท าให้
บริสุทธิ์โดยผ่านเครื่องกรองที่สามารถกรองจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มากมาย สามารถดักจับไอออนโดยใช้ 
Ion-Exchange Resins ฟอกสีของน้ า และสามารถลดการปนเปื้อนของสารที่มีอยู่ในน้ าโดยเฉพาะ
ฟอสเฟตที่มีความเข้มข้นสูงที่มาจากผงซักฟอกได้ Rippka (1988) ยังพบว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงหรือใช้ไซ
ยาโนแบคทีเรียในดินและในน้ าจืดมีอยู่หลายสูตร ได้แก่ อาหารเลี้ยงเชื้อ NO.11, ASM-1, Z-8 และ 
BG-11 พบว่า อาหารเลี้ยงเชื้อ ASM มีข้อเสียบางอย่างคือ ไม่มีซิเตรท ซึ่งเมื่อน้ าอาหารไปนึ่งฆ่าเชื้อ
เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นพิษต่อไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด เช่น Anacystic nidulans 
อาหารเลี้ยงเชื้อ Z-8 มีข้อดี คือ มีธาตุอาหารเสริมบางธาตุที่ไม่มีใน ASM และ BG-11 เหมาะส าหรับ
ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด และในขณะเดียวกัน ASM ไม่มีโบลิบดีนั่มอยู่เลย ในขณะที่ Z-8 ที่ส าคัญ
เกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์ Nitrate Reductase และไนโตรจีเนส ความเข้มของแสงได้มาจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (เช่น Cool White, Warm White, Day Light) ซึ่งท าให้การเพาะเลี้ยงส าเร็จ
มากขึ้น ในการแยกและการท าให้บริสุทธิ์ ต้องการความเข้มของแสงต่ า (น้อยกว่า 500 ลักซ์) ก็
พอเพียงแล้ว การเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย ถ้ามีการให้แสงสว่างช่วงเวลาหนึ่งและหยุดการให้แสง
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ช่วงเวลาหลัง จะท าให้การเลี้ยงได้ผลดีกว่าการให้แสงติดกันตลอดเวลา ช่วงแสงสว่างที่นิยมใช้ คือ 12 
ชั่วโมงให้แสง 12 ชั่วโมงหยุดการให้แสง แต่บางแห่งนิยมใช้วงจรแสงสว่าง 16 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงมืด
อุณหภูมิมีผลต่อการแยกสกุลของไซยาโนแบคทีเรีย โดยมีความต้องการอยู่ในช่วงที่ต่ ามาก อุณหภูมิที่
ใช้ในการบ่มตั้งแต่ช่วงแรกของการแยกเชื้อ จนกระท่ังถึงการเลี้ยงตามปกติต้องใช้อุณหภูมิอย่างน้อย 2 
ช่วง ซึ่งห่างกันประมาณ 10°C เช่น 20°C และ 30°C , 35°C และ 45°C ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดไม่
สามารถทนอุณหภูมิที่สูงกว่า 30°C หรือต่ ากว่า 20°C  
 Song และคณะ (1998) รายงานว่า อุณหภูมิและ pH มีผลต่อการแพร่กระจายของไซยาโน
แบคทีเรีย สกุล Microcystin viridis ซึ่งพบว่า ที่อุณหภูมิ 25°C ที่ pH 7 และ 9.2 ที่ความเข้มของ
แสง 15 µE/วินาที/ตารางเมตร ท าให้ไซยาโนแบคทีเรียสกุลดังกล่าวเจริญเติบโตได้สูงสุด 

2.6.2 เทคนิคของการท าเชื้อให้บริสุทธิ์ 
 เป็นวิธีการเพ่ือให้ได้ไซยาโนแบคทีเรียที่เป็นชนิดเดียวกันทั้งหมด หรือเป็นการเลี้ยงไซยาโน
แบคทีเรียเพียงชนิดเดียว (Unialgal) ควรตั้งต้นจากไซยาโนแบคทีเรีย 1 สายเซลล์, 1 เซลล์หรือ 2-3 
เซลล์ ที่เรียกว่า โคลน   (Clone) ดังนั้น จึงอาจเรียกไซยาโนแบคทีเรียที่ได้จากการเลี้ยงแบบนี้ว่า 
clone culture 
 Stein (1973) กล่าวว่า วิธีการแยกเชื้อไซยาโนแบคทีเรียที่มีขนาดเล็กให้บริสุทธิ์ในระดับ 
Unialgal ท าได้หลายวิธี คือ 
 1) แคปปิลลารีปิเปต (Capillary pipette) 
 2) แคปปิลลารีปิเปตอย่างง่าย 
 3) การเข่ียเชื้อลงจานเพาะเชื้อ 
 4)  การพ่นเชื้อลงบนจานเพาะเชื้อ 
 5). การแยกเชื้อจากอาหารวุ้น 
 6). แยกเชื้อให้บริสุทธิ์โดยการกรองอากาศ 

 ปัญหาที่พบในการแยกเชื้อไซยาโนแบคทีเรียให้บริสุทธิ์ คือการปะปนไซยาโนแบคทีเรียชนิด
อ่ืน ๆ ที่ไม่ต้องการ เช่น ไดอะตอม ก็สามารถใช้ 1-10 มิลลิลิตร/ กรัมของเจอมิเนียมไดออกไซด์ 
(Germanium Dioxide) ใส่ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ด้วย
หลังจากได้ไซยาโนแบคทีเรียที่ปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์อ่ืน ๆ แล้วก็สามารถทดสอบว่ามีการปนเปื้อน
ของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ หรือไม่ โดยการทดสอบด้วย Nutrient Broth, Peptone Glucose ในบางครั้งมี
สิ่งปนเปื้อนมากก็ต้องน าเอาไปปั่นแยกโดยใช้ขนาดของความแตกต่างเป็นหลัก เช่น ถ้าสิ่งที่ปนเปื้อนมี
ขนาดใหญ่ในไซยาโนแบคทีเรียที่เป็นเส้นสาย ก็ให้กรองผ่าน Filter ที่ฆ่าเชื้อแล้วที่มีขนาด 8 µm ของ 
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Millipore Filter และล้างอีกครั้งในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เพ่ือลดปริมาณของ
แบคทีเรียที่ปนเปื้อนเมื่อแยกได้ดีแล้วก็น าไปเขี่ยไปมาบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ และควรเก็บไว้ในตู้บ่ม
เชื้อที่มีอุณหภูมิและแสง ควรมีการตรวจสอบจานอาหารที่มีการเขี่ยเชื้อลงไปทุกขั้นตอนด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และควรแยกเซลล์เดี่ยว ๆ หรือโคโลนีบริสุทธิ์ก่อนที่จะมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์อ่ืน ๆ ที่
มองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ อาจสังเกตได้จากการเกิดรงควัตถุ ควรจะเก็บและแยกโดยใช้ 
Pasteur Pipette ที่มีขนาด 0.1-0.2 nm. ซึ่งท าให้เย็นและฆ่าเชื้อแล้ว ถ่ายโคโลนีลงในจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อใบใหม่หยดอาหารเหลวลงทับ และเขี่ยลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่อีกครั้งท าจนกระทั่งได้
โคโลนีบริสุทธิ์ใช้เข็มเขี่ยเชื้อเก็บโคโลนีเฉพาะโคโลนีเดี่ยวที่แยกบริสุทธิ์ได้ให้ปลอดภัย 
 ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด เกาะติดเป็นแผ่นแน่น ต้องท าให้แยกออกจากกันก่อนที่จะน าไป
เขี่ยบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่ โดยใช้ Pasteur Pipette เก็บเชื้อและใช้เขี่ยเชื้อใหม่อีกครั้ง ถ้า
จ าเป็นต้องแยกในอาหารเหลวให้ใช้โฮโมจิไนเซอร์ และน าไปเขี่ยใหม่อีกครั้งไซยาโนแบคทีเรียที่เป็น
ลักษณะเส้นสายมีขนาดใหญ่ อยู่เดี่ยว ๆ และเคลื่อนที่ได้ เมื่อเจริญอยู่บนอาหารแข็งให้ใช้ platinum 
spade ตัดผิวรอบ ๆ น าเอาเฉพาะตรงกลางไปวางบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อจานใหม่ บ่มทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะมีสายเซลล์เล็ก ๆ บาง ๆ เจริญออกมารอบ ๆ ซึ่งสายเซลล์
เหล่านี้ปราศจากการปนเปื้อนน าไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อจานใหม่จะได้ไซยาโนแบคทีเรียที่บริสุทธิ์ 
 ในกรณีที่ไซยาโนแบคทีเรียที่เป็นเส้นสายขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Nonmotile) 
ก็ยากที่จะท าให้บริสุทธิ์ต้องใช้วิธีพิเศษ ทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ โดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
อย่างน้อย 3 µmปัญหาที่พบในการท าให้เซลล์บริสุทธิ์ ในบางกลุ่มของไซยาโนแบคทีเรียที่จ าเป็นต้อง
ใช้วิธีพิเศษ ได้แก่ พวกที่มีช่องว่างเก็บแก๊สในปริมาณสูง ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชมีประมาณ 5 สายพันธุ์ 
คือ2 สายพันธุ์ของ Microcystis aeruginosa และ 3 สายพันธุ์ของ Oscillatoria agardhii  
 Howshaw และ Rosowski (1973) ได้ศึกษาการเลี้ยงแบบปลอดเชื้อของไซยาโนแบคทีเรียที่
ตรึงไนโตรเจนได้ โดยการเก็บตัวอย่างมาเขี่ยเชื้อบนอาหารแข็งแล้วน าไปบ่มที่ 26 °C ความเข้มของ
แสง 4,000-6,000 ลักซ์ของหลอดฟลูออเรสเซนส์สีขาว เมื่อเชื้อเจริญเติบโตก็ให้เก็บเป็นสต็อคเพ่ือจะ
ท าให้บริสุทธิ์ การท าให้เชื้อบริสุทธิ์แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกท าให้เชื้ออยู่ในสภาพที่
เป็น Uni-Strain คือ มีเฉพาะไซยาโนแบคทีเรียเพียงชนิดเดียว หลังจากนั้นจึงท าให้เชื้อนั้นปราศจาก
แบคทีเรีย หลักการที่ท าให้มีไซยาโนแบคทีเรียเพียงสายพันธุ์เดียว โดยการใช้เข็มเขี่ยเชื้อที่ผ่านการฆ่า
เชื้อแล้วแตะไปที่กลุ่มของไซยาโนแบคทีเรีย แล้วน ามาวางบนแผ่นสไลด์และกดจนกระทั่งแยกออก
จากกันเป็นชิ้นเล็ก ๆ หลังจากนั้นน าไปล้างในน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วเจือจางเซลล์ไปเรื่อย ๆ ใน
อัตราส่วน 1:10 แล้วน าไป Spread Plate บนอาหารแข็ง น าไปบ่มไว้ หลังจากที่เกิดเป็นโคโลนี น าไป
ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพ่ือคัดเลือกโคโลนีที่ปราศจากเชื้อแบคทีเรียและมีการปนเปื้อนน้อยที่สุด 
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หลังจากที่คัดเลือกได้แล้วก็ท าซ้ าเดิมอีกครั้งหนึ่ง จะได้ไตรโคมที่มีขนาดเล็กมากเพียง 1 ไตรโคม  
( Single Trichome Isolate) 
 ส่วนขั้นตอนการเพาะเลี้ยงให้ปราศจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อ่ืนนั้น ท าได้โดยใช้ความ
ร้อน ยาปฏิชีวนะเข้าร่วม คือ หลังจากได้เชื้อเพียง 1 สายพันธุ์ น าไปบ่มที่ 50-60°C เป็นเวลา 10 นาที 
หลังจากนั้นถ่ายเชื้อลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเพนนิซิลินผสมอยู่ ( 1,000-5,000 หน่วย/มิลลิลิตร) 
บ่มที่ 30 °C ในที่มืดเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ท าเช่นนี้อีกจนกระทั่งได้โคโลนีของไซยาโนแบคทีเรียที่
ปราศจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดทนความเข้มข้นของเพนนิซิลินอัตรา
สูงไม่ได้ก็ให้ลดลงอยู่ในช่วง 100-500 หน่วย/มิลลิลิตร 
 ลักษณะการเจริญเติบโตโดยทั่วไป ไซยาโนแบคทีเรียจัดว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีการเจริญเติบโต
ช้ามาก ช่วงเวลาที่ เพ่ิมจ้านวนเซลล์ เป็น 2 เท่า มีค่าประมาณ 12 -24 ชั่วโมง Gloeobacter 
violaceces และ Gloeothece spp. มี Generation Time ประมาณ 50 ชั่วโมงหรือมากกว่า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อที่ใส่ลงไปในฟลาสต์นั้นเป็นสายเซลล์เพียง 1 หรืออยู่ในกลุ่มใหญ่แบบโคโลนี ซึ่งอาจใช้
เวลาเลี้ยงประมาณ 2-3 เดือน จึงจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
 การทดสอบความบริสุทธิ์ ท าได้โดยเอาไซยาโนแบคทีเรียที่เลี้ยงในอาหารเหลวหยดบนจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ประกอบด้วย 0.5% (w/v) Glucose และ 0.02-0.05% (w/v) Casamino acid 
บ่มในที่มืด 3-5 วัน ถ้ามีจุลินทรีย์ที่ปะปนก็จะเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด แต่ถ้าไม่มีไซยาโน
แบคทีเรียก็เจริญเป็นโคโลนีเดี่ยว ๆ  

2.7 การเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ 

 ท าได้โดยน าเอาหัวเชื้อไซยาโนแบคทีเรีย (Stock Culture) ที่บ่มไว้ภายใต้ความเข้มของแสง
ไม่เกิน 500 ลักซ์และในช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะ และเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นใน
ปัจจุบันนิยมเก็บเชื้อบริสุทธิ์ในหลอดทดลองที่บรรจุอาหารแข็งเป็นส่วนใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มี
ช่องว่างเก็บแก๊สขนาดใหญ่ พวกที่เป็นแพลงตอนในน้ าหรือพวกที่เป็นเส้นสายก็สามารถคืบคลานได้
อย่างรวดเร็วมักจะเลี้ยงในอาหารเหลว การเลี้ยงแบบปลอดเชื้อไว้ในจานอาหาร มักจะหลีกเลี่ยงไม่
กระท ากันเพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 
 Rippka (1988) ได้ท าการทดลองเพ่ือหาจุดวิกฤติในการเก็บรักษาในสภาพที่มีอากาศและ
เป็นพวกที่ตรึงไนโตรเจนได้ ได้แก่ Gloeothece spp. และพวกที่มีการสร้างเฮเทอโรซิสต์ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่ปราศจากธาตุไนโตรเจน พบว่าสายพันธุ์ที่มีการสร้างเฮเทอโรซีสต์เกิดการสูญเสีย
ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้เพราะเฮเทอโรซิสต์ไม่ท างานหรือเกิดการสูญหายของเฮเทอโร
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ซิสต์ไปเลย ถ้าทดลองโดยบ่มนาน 4-6 เดือนในอาหารเหลวที่ไม่มีไนโตรเจน เมื่อน ามาเขี่ยลงในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่ปราศจากธาตุไนโตรเจน 
 Mori และคณะ (1998) รายงานว่า ไซยาโนแบคทีเรียถ้ามีการต่อเชื้อในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(Sub - Culture) ไปเรื่อย ๆ ท าให้เชื้ออ่อนแอลงไปเรื่อย ๆ และในที่สุดอาจจะตายหรือเกิดการผ่า
เหล่าได้ วิธีที่แนะน าคือ การเก็บรักษาโดยวิธี Cryopresservative โดยการใช้ 3% DMSO เป็นสารที่
เข้ามาป้องกันไม่ให้เซลล์แตก จะท าให้เก็บไซยาโนแบคทีเรียได้เป็นเวลานาน ๆ ซึ่งจากการทดลอง
พบว่า ไซยาโนแบคทีเรีย 48 ชนิด 144 สายพันธุ์ เมื่อเก็บด้วยวิธีนี้ท าให้ 39 ชนิด 139 สายพันธุ์มีชีวิต
รอดหลังจากการท า Freezing และ Thawing 



  
 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

3.1  จุลินทรีย์ท่ีใช้ในการทดลอง 

 คัดแยกจุลินทรีย์จากแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยคัดเลือกจากการผลิตไฮโดรเจนได้สูงที่สุด 

3.2 สารเคมี 

3.2.1 อาหารเลี้ยงเชื้อ 
 1. อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร BG11 (ภาคผนวก ก) 
 2. อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร LB (ภาคผนวก ข) 

3.2.2 สารเคมีส าหรับอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 1. กรดบอริก (H3BO3) 
 2. กรดซิตริก (Citric Acid) 
 3. คอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต (CuSO4.5H2O) 
 4. แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต (CaCl2.2H2O) 
 5. โคบอลต์ไนเตรทเฮกซะไฮเดรต (Co(NO3)2.6H2O) 
 6. ซิงค์ซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (ZnSO4.7H2O) 
 7. โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 
 8. โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 
 9. โซเดียมไนเตรท (NaNO3) 
 10. โซเดียมโมลิบเดตไดไฮเดรต (NaMoO4.2H2O) 
 11. ไดอะมิโนอีเทนเตตระอะซีติกแอซิดไดโซเดียมซอลท์ (Na2EDTA) 
 12. โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 
 13. เฟอริกแอมโมเนียมซิเตรท (FeNH4 citrate) 
 14. แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (MgSO4.7H2O) 
 15. แมงกานีสคลอไรด์เตตระไฮเดรต (MnCl2.4H2O) 
 16. แอมพิซิลิน (Ampicillin) 
 17. ไซโคลเฮกซิไมด์ (Cycloheximide) 
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3.2.3 สารเคมีส าหรับวิเคราะห์คลอโรฟิลล์ 
 1. เมทานอล (CH3OH) 95% 

3.2.4 แก๊สมาตรฐานและแก๊สที่ใช้ในการวิเคราะห์ไฮโดรเจน 
 1. แก๊สมาตรฐานไฮโดรเจน 4 เปอร์เซ็นต์ในอาร์กอน  
 2. แก๊สอาร์กอน (ความบริสุทธิ์ 99.999%)  

3.3 อุปกรณ์ 

 1. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า (Autoclave)  
 2. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator)  
 3. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker)  
 4. ตู้ถ่ายเชื้อ (Laminar flow)  
 5. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)  
 6. เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge)  
 7. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก (Microcentrifuge) 
 8. เครื่องชั่งละเอียด 3 และ 4 ต าแหน่ง (Balance)  
 9. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter)  
 10. เครื่องผสมสาร (Vortex)  
 11. ไมโครปิเปต (Micropipette) 
 12. เครื่องแก้วชนิดต่างๆ (Glasswares) 
 13. กล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา (Brigth field microscope)  
 14. ขวดแก้วขนาด 10 มิลลิลิตรพร้อมฝาปิด (GC-Vials) 
 15. เข็มฉีดแก๊ส (Needle) 
 16. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 
 17. แก๊สโครมาโตรกราฟี (Gas Chromatography) 

3.4 วิธีการทดลอง 

3.4.1 วิธีการคัดแยกเชื้อ 
 การคัดแยกเชื้อจะเริ่มจากการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มจากแหล่งดินและแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น
ตามล าธาร ล าคลอง น้ าตก  ในกรุงเทพมหานคร เขต ตะวันออก ได้แก่ เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม 
คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวาและประเวศ น าตัวอย่างน้ าและดินมาใส่ใน
อาหารเหลว BG11 และน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ในที่ที่มีแสง เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 
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เดือน  จากนั้นน าตัวอย่างมาท าการเจือจางและ spread ลงบนอาหารเพาะเชื้อ BG11 บ่มในที่ท่ีมีแสง
เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ เมื่อเชื้อขึ้นเป็นโคโลนีให้ใช้ลูปเขี่ยเชื้อลงบนอาหาร BG11 ใหม่ ท าซ้ าจนกระท่ัง
ได้เชื้อบริสุทธิ์ ส าหรับเชื้อที่มีขนาดเล็กยากต่อการแยกให้บริสุทธิ์ได้ ให้ใช้วิธี Unicellular ด้วย 
Capillary Pipette ดูดเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ล้างเซลล์ด้วยน้ ากลั่นปลอดเชื้อ 2 ครั้ง จากนั้นน า
เซลล์ไปใส่ในอาหารเหลว BG11 บ่มเป็นเวลา 1 เดือน ขั้นตอนนี้ใช้ Amplicilin 200 มิลลิกรัมต่อ
อาหาร 1 มิลลิลิตร เพ่ือก าจัดแบคทีเรียแกรมบวก และใช้ Cycloheximide 100 ไมโครกรัมต่อ
อาหารเลี้ยงเชื้อ 1 มิลลิลิตร เพื่อก าจัดเชื้อรา ยีสต์ และโปรโตซัวที่ไม่ต้องการ  

3.4.2 วิธีการเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียเพื่อใช้เป็น Starter 
 หลังจากได้เชื้อบริสุทธิ์ตามขั้นตอนที่ 3.4.1 ท าการเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียเพ่ือใช้เป็น 
Starter เริ่มจากการเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียบนจานอาหารแข็ง BG11 จากนั้น จึงน าโคโลนีเดี่ยว  
1 โคโลนีบนอาหารแข็งมาเพาะเลี้ยงต่อใน ฟลาสก์ขนาด  250 มิลลิลิตรที่มีอาหารเหลว  BG11 
ปริมาตร  100 มิลลิลิตร  น าเซลล์ไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 160 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องและให้
ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์  

3.4.3 วิธีการวัดการเจริญเติบโต 
 เก็บเกี่ยวเซลล์โดยน าสารละลายเซลล์ Starter ข้อ 3.4.2 มาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว  7,000 
รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  10 นาที  จากนั้นน าเซลล์มาเพาะเลี้ยงในอาหาร
เหลว  BG11 ปริมาตร  100 มิลลิลิตร โดยให้มีค่าการดูดกลืนแสงของเซลล์เริ่มต้นที่ความยาวคลื่น  
730 นาโนเมตรส าหรับไซยาโนแบคทีเรีย ประมาณ 0.1 จากนั้นน าไปเพาะเลี้ยงโดยเขย่าที่ความเร็ว 
160 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์  ท าการศึกษาการเจริญเติบโตโดย
วัดค่าการดูดกลืนแสงของไซยาโนแบคทีเรียที่ความยาวคลื่น 730 นาโนเมตร ทุก 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 
2 สัปดาห์  

3.4.4 วิธีการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ 
 เก็บเกี่ยวเซลล์โดยน าสารละลายเซลล์ Starter ข้อ 3.4.2 มาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว  7,000 
รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  10 นาที  จากนั้นน าเซลล์มาเพาะเลี้ยงในอาหาร
เหลว  BG11 ปริมาตร  100 มิลลิลิตร โดยให้มีค่าการดูดกลืนแสงของเซลล์เริ่มต้นที่ความยาวคลื่น  
730 นาโนเมตรส าหรับไซยาโนแบคทีเรีย ประมาณ 0.1 จากนั้นน าไปเพาะเลี้ยงโดยเขย่าที่ความเร็ว 
160 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์  ท าการเก็บสารละลายเซลล์ทุก 24 
ชั่วโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดไมโครเซ็นตริฟิวจ์ เติมเมทานอล  
900 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันและน าไปบ่มในที่มืดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จากนั้น น าไปปั่น
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เหวี่ยงที่ความเร็ว  13,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 นาที แล้วน าส่วนใสไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร และ665 นาโนเมตร โดยใช้เมทานอล 95% เป็น
สารละลายเปรียบเทียบ น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาค านวณปริมาณคลอโรฟิลล์ตามวิธีของ 
Markinney, 1941 อ้างถึงใน (Mokashi et al., 2016) ดังนี้ 

 ปริมาณคลอโรฟิลด์ทั้งหมด = [(2.55 x 10-2)(E650) + (0.4 x 10-2)(E665)] mg mL-1 

3.4.5 วิธีการวัดปริมาณการผลิตไฮโดรเจน 
 เก็บเกี่ยวเซลล์โดยน าสารละลายเซลล์ Starter ข้อ 3.4.2 มาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว  7,000 
รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  10 นาที  จากนั้นน าเซลล์มาเพาะเลี้ยงในอาหาร
เหลว  BG11 ปริมาตร  100 มิลลิลิตร โดยให้มีค่าการดูดกลืนแสงของเซลล์เริ่มต้นที่ความยาวคลื่น  
730 นาโนเมตรส าหรับไซยาโนแบคทีเรีย ประมาณ 0.1 จากนั้นน าไปเพาะเลี้ยงโดยเขย่าที่ความเร็ว 
160 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องภายใต้ความเข้มแสง 2 ,500 ลักซ์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วน า 
ไซยาโนแบคทีเรียมาเก็บเกี่ยวเซลล์โดยปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ท าการล้างเซลล์ 2 ครั้งในอาหารเพาะเลี้ยงและกระจายเซลล์ในอาหาร
เพาะเลี้ยง BG11 และ BG110 (อาหารที่ปราศจากแหล่งไนโตรเจน) จากนั้นน าเซลล์ไปวางบนเครื่อง
เขย่าที่ความเร็ว 160 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง ภายใต้ความเข้มแสง 2 ,500 ลักซ์ เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง เมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว น าเซลล์ใส่ในขวดแก้ววิเคราะห์ตัวอย่าง (GC-
Vials) ขนาด 10 มิลลิลิตร ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ปิดจุกยางและฝาอลูมิเนียม น าไปไล่อากาศโดยการ
พ่นอาร์กอน เป็นเวลา 10 นาที แล้วน าไปบ่มในที่มืดและสว่าง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง น าแก๊สบริเวณ
ช่องว่างเหนือของเหลว (Head space) มาวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 
(Gas Chromatograph) เทียบกับแก๊สมาตรฐานอาร์กอน น าค่าพ้ืนที่ใต้กราฟที่ได้จากเครื่องแก๊ส 
โครมาโตกราฟ มาค านวณปริมาณไฮโดรเจนเทียบกับปริมาณคลอโรฟิลล์ ตามภาคผนวก ข ส าหรับ
สภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์แก๊สไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ดังตารางที่ 3-1  
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ตารางที่ 3-1 แสดงสภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้ด้วยเครื่อง
แก๊ ส โครมาโตกราฟ เทอร์มอลคอนดั กติ วิ ตี ดี เทค เตอร์  (Gas Chromatography-Thermal 
Conductivity Detector; GC-TCG) 

พารามิเตอร์ สภาวะในการเดินระบบ 

Carrier Gas 
Argon flow rate 30 ml/ min (99.999% 
purity) 

Column 
- Pack column 1.5 m x 1.0 mm 
- Molecular sieve 5A mesh 80/100 

Detector Thermal Conductivity detector (TCD) 

Temperature Program 
- Injector temperature 100 ºC 
- Oven temperature 40 ºC 
- Detector temperature 200 ºC 

 

3.4.6 วิธีการศึกษาผลของระยะเวลาการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตไฮโดรเจน  
 ท าการเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียที่คัดเลือก (ผลิตไฮโดรเจนสูงสุด) ในฟลาสก์ขนาด  250 
มิลลิลิตร ที่มีอาหารเหลว BG11 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยให้มีค่าการดูดกลืนแสงเริ่มต้นที่ความ
ยาวคลื่น 730 นาโนเมตร ประมาณ 0.1 น าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่า โดยเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบ
ต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 3, 5, 7 และ 14 วัน  เมื่อครบตาม
เวลาที่ก าหนด จึงท าการเก็บเกี่ยวเซลล์และน ามากระจายในอาหาร  BG110 (อาหาร  BG11 ที่
ปราศจากไนโตรเจน) จากนั้นน าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิห้อง ภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ครบตามเวลา
ที่ก าหนดแล้ว  เก็บเก่ียวเซลล์ใส่ในขวดแก้ววิเคราะห์ตัวอย่าง (GC-Vials) ขนาด 10 มิลลิลิตร ปริมาณ 
5 มิลลิลิตร ปิดจุกยางและฝาอลูมิเนียม น าไปไล่อากาศโดยการพ่นอาร์กอนเป็นเวลา  10 นาที แล้ว
น าไปบ่มในที่มืดและที่สว่างเป็นเวลา  4 ชั่วโมง น าแก๊สบริเวณช่องว่างเหนือของเหลว (Head space) 
มาวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) เทียบกับแก๊ส
มาตรฐานอาร์กอน น าค่าพ้ืนที่ใต้กราฟท่ีได้จากเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ มาค านวณปริมาณไฮโดรเจน
เทียบกบัปริมาณคลอโรฟิลล์ ตามภาคผนวก ข 
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3.4.7 วิธีการศึกษาผลของเหล็กไอออน (Fe3+) ต่อการผลิตไฮโดรเจน 
 ท าการเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียที่คัดเลือก (ผลิตไฮโดรเจนสูงสุด)  ในฟลาสก์ขนาด 250 
มิลลิลิตร ที่มีอาหารเหลว BG11 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยให้มีค่าการดูดกลืนแสงเริ่มต้นที่ความ
ยาวคลื่น 730 นาโนเมตร ประมาณ 0.1 น าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่า โดยเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบ
ต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นเก็บเกี่ยวเซลล์
โดยการปั่นเหวี่ยงและล้างเซลล์ 2 ครั้ง ในอาหารที่ท าการทดสอบ และถ่ายเชื้อลงในอาหารที่มีการ
แปรผันความเข้มข้นของเหล็กไอออนในอาหาร BG110 (อาหาร BG11 ที่ขาดแหล่งไนโตรเจน) โดยให้
มีความเข้มข้นของ Fe3+ 0, 23, 46, 92 และ 184 ไมโครโมลาร์  จากนั้นน าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่า
ที่ความเร็ว 160 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง ภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
เมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว เก็บเกี่ยวเซลล์ใส่ในขวดแก้ววิเคราะห์ตัวอย่าง (GC-
Vials) ขนาด 10 มิลลิลิตร ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ปิดจุกยางและฝาอลูมิเนียม น าไปไล่อากาศโดยการ
พ่นอาร์กอนเป็นเวลา  10 นาที แล้วน าไปบ่มในที่มืดและที่สว่างเป็นเวลา  4 ชั่วโมง น าแก๊สบริเวณ
ช่องว่างเหนือของเหลว (Head space) มาวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 
(Gas Chromatograph) เทียบกับแก๊สมาตรฐานอาร์กอน น าค่าพ้ืนที่ใต้กราฟที่ได้จากเครื่องแก๊สโคร
มาโตกราฟ มาค านวณปริมาณไฮโดรเจนเทียบกับปริมาณคลอโรฟิลล์ ตามภาคผนวก ข 

3.4.8 วิธีการศึกษาผลของแหล่งคาร์บอนและความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนต่อการผลิตไฮโดรเจน 
 ท าการเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียที่คัดเลือก (ผลิตไฮโดรเจนสูงสุด)  ในฟลาสก์ขนาด 250 
มิลลิลิตร ที่มีอาหารเหลว BG11 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยให้มีค่าการดูดกลืนแสงเริ่มต้นที่ความ
ยาวคลื่น 730 นาโนเมตร ประมาณ 0.1 น าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่า โดยเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบ
ต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นเก็บเกี่ยวเซลล์
โดยการปั่นเหวี่ยงและล้างเซลล์ 2 ครั้ง ในอาหารที่ท าการทดสอบ  และถ่ายเชื้อลงในอาหารที่มีการ
แปรผันความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอน ดังนี้ แปรผันความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนในอาหาร BG110 
(อาหาร BG11 ที่ขาดแหล่งไนโตรเจน) โดยให้มีความเข้มข้นโซเดียมคาร์บอเนตเท่ากับ 0 , 0.2, 0.4, 
0.8, 1.60 และ 3.20 กรัมต่อลิตร และความเข้มข้นของโซเดียมไบคาร์บอเนตเท่ากับ 0, 0.2, 0.4, 0.8, 
1.60 และ 3.20 กรัมต่อลิตร จากนั้นน าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิห้อง ภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ครบตามเวลา
ที่ก าหนดแล้ว เก็บเกี่ยวเซลล์ใส่ในขวดแก้ววิเคราะห์ตัวอย่าง (GC-Vials) ขนาด 10 มิลลิลิตร ปริมาณ 
5 มิลลิลิตร ปิดจุกยางและฝาอลูมิเนียม น าไปไล่อากาศโดยการพ่นอาร์กอนเป็นเวลา  10 นาที แล้ว
น าไปบ่มในที่มืดและที่สว่างเป็นเวลา  4 ชั่วโมง น าแก๊สบริเวณช่องว่างเหนือของเหลว (Head space) 
มาวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) เทียบกับแก๊ส
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มาตรฐานอาร์กอน น าค่าพ้ืนที่ใต้กราฟท่ีได้จากเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ มาค านวณปริมาณไฮโดรเจน
เทียบกบัปริมาณคลอโรฟิลล์ ตามภาคผนวก ข 

3.4.9 วิธีการศึกษาผลของพีเอชต่อการผลิตไฮโดรเจน 
 ท าการเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียที่คัดเลือก (ผลิตไฮโดรเจนสูงสุด)  ในฟลาสก์ขนาด 250 
มิลลิลิตร ที่มีอาหารเหลว BG11 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยให้มีค่าการดูดกลืนแสงเริ่มต้นที่ความ
ยาวคลื่น 730 นาโนเมตร ประมาณ 0.1 น าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่า โดยเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบ
ต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นเก็บเกี่ยวเซลล์
โดยการปั่นเหวี่ยงและล้างเซลล์ 2 ครั้ง ในอาหารที่ท าการทดสอบ และถ่ายเชื้อลงในอาหารที่มีการ
แปรผันค่าพีเอชในอาหาร BG110 (อาหาร BG11 ที่ขาดแหล่งไนโตรเจน) โดยให้มีค่าพีเอชเป็น 5.5, 
6.0, 6.5, 7.0 และ 7.5  จากนั้นน าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิห้อง ภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ครบตามเวลา
ที่ก าหนดแล้ว เก็บเกี่ยวเซลล์ใส่ในขวดแก้ววิเคราะห์ตัวอย่าง (GC-Vials) ขนาด 10 มิลลิลิตร ปริมาณ 
5 มิลลิลิตร ปิดจุกยางและฝาอลูมิเนียม น าไปไล่อากาศโดยการพ่นอาร์กอนเป็นเวลา  10 นาที แล้ว
น าไปบ่มในที่มืดและที่สว่างเป็นเวลา  4 ชั่วโมง น าแก๊สบริเวณช่องว่างเหนือของเหลว (Head space) 
มาวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) เทียบกับแก๊ส
มาตรฐานอาร์กอน น าค่าพ้ืนที่ใต้กราฟท่ีได้จากเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ มาค านวณปริมาณไฮโดรเจน
เทียบกบัปริมาณคลอโรฟิลล์ ตามภาคผนวก ข 

3.4.10 วิธีการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจน  
 ท าการเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียที่คัดเลือก (ผลิตไฮโดรเจนสูงสุด)  ในฟลาสก์ขนาด 250 
มิลลิลิตร ที่มีอาหารเหลว BG11 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยให้มีค่าการดูดกลืนแสงเริ่มต้นที่ความ
ยาวคลื่น 730 นาโนเมตร ประมาณ 0.1 น าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่า โดยเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบ
ต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นเก็บเกี่ยวเซลล์
โดยการปั่นเหวี่ยงและล้างเซลล์ 2 ครั้ง ในอาหารที่ท าการทดสอบ กระจายตะกอนเซลล์ลงในอาหาร 
BG110 (อาหาร BG11 ที่ขาดแหล่งไนโตรเจน) ที่มีค่าพีเอช ความเข้มข้นของ Fe3+ และความเข้มข้น
ของโซเดียมคาร์บอเนตหรือโซเดียมไบคาร์บอเนต ที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจน จากนั้นน าเซลล์
ไปวางบนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง ภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว เก็บเกี่ยวเซลล์ใส่ในขวดแก้ว
วิเคราะห์ตัวอย่าง (GC-Vials) ขนาด 10 มิลลิลิตร ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ปิดจุกยางและฝาอลูมิเนียม 
น าไปไล่อากาศโดยการพ่นอาร์กอนเป็นเวลา  10 นาที แล้วน าไปบ่มในที่มืดและที่สว่างเป็นเวลา  2, 
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4, 8, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง น าแก๊สบริเวณช่องว่างเหนือของเหลว (Head space) มาวิเคราะห์
ปริมาณไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) เทียบกับแก๊สมาตรฐาน
อาร์กอน น าค่าพ้ืนที่ใต้กราฟที่ได้จากเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ มาค านวณปริมาณไฮโดรเจนเทียบกับ
ปริมาณคลอโรฟิลล์ ตามภาคผนวก ข 
 
 



  
 

บทที่ 4 

ผลการทดลอง 

 
4.1 ผลการคัดแยกจุลสาหร่ายและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจุลสาหร่าย 

 จากการเก็บตัวอย่างน้ าและสุ่มจากแหล่งดินและแหล่งน้ าธรรมชาติจากกรุงเทพมหานคร เขต

ตะวันออกทั้ง 9 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก 

คลองสามวาและประเวศ พบว่าสามารถเก็บตัวอย่างได้ทั้งหมด 48 ไอโซเลท ตามตารางท่ี 4-1 

 จากการน าจุลสาหร่ายที่แยกได้ มาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการและท าให้บริสุทธิ์ พบว่า

สามารถท าให้บริสุทธิ์ได้ทั้งหมด 21 ไอโซเลท และท าการจัดจ าแนกชนิดของจุลสาหร่ายเบื้องต้นโดย

ใช้ไซโคลเฮกซิไมด์ ปริมาณ 100 ไมโครกรัมต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 มิลลิลิตร ในการจ าแนก เนื่องจาก

ไซโคลเฮกซิไมด์จะส่งผลในการยับยั้งเซลล์ยูคาริโอตทุกชนิด (Nagle et al., 2010) ดังนั้นเมื่อท าการ

ใส่ไซโคลเฮกซิไมด์ลงไปจะสามารถก าจัดสาหร่ายสีเขียวออกไปได้ โดยแบ่งเป็นสาหร่ายสีเขียว  11 ไอ

โซเลท และไซยาโนแบคทีเรีย 10 ไอโซเลท ดังตารางที่ 4-2 และ4-3  

ตารางท่ี 4-1 จ านวนตัวอย่างจุลสาหร่ายที่สุ่มจากแหล่งดินและแหล่งน้ าในเขตกรุงเทพตะวันออกทั้ง 
8 เขต ได้แก่ ประเวศ, บางกะปิ, บึงกุ่ม, คลองสามวา, คันนายาว, มีนบุรี, หนองจอก และ ลาดกระบัง 

 
แหล่งดิน แหล่งน้ า รวม 

1. ประเวศ - 1 1 

2. บางกะปิ 5 4 9 

3. บึงกุ่ม - 4 4 
4. คลองสามวา - 4 4 

5. คันนายาว - 8 8 
6. มีนบุรี - 6 6 

7. หนองจอก - 8 8 

8. ลาดกระบัง 2 6 8 
รวม 7 41 48 

แหล่งที่มา 
สถานที ่
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ตารางท่ี 4-2 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหร่ายสีเขียวที่สามารถท าให้บริสุทธิ์ได้ จ านวน 11  
ไอโซเลท ภาพถ่ายก าลังขยาย 1000x  

ชื่อ รูปถ่าย ลักษณะ สถานที ่ ละติจูด-ลองติจูด 

BKP-01 

 เซลล์เดี่ยวรูปร่างกลม 
ข น า ด เ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 5 µm 

บางกะปิ 
(ดิน) 

13°45’14” N 
100°37’36” E 

MBR-01  
เซลล์เดี่ยวรูปร่างกลม 
ข น า ด เ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 5 µm 

มีนบุรี (น้ า) 
13°48’22” N 
100°45’20” E 

NHJ-01 

 เซลล์เดี่ยว ท่อนสั้น 
ขนาดยาว 7 µm 

กว้าง 3 µm  

หนองจอก 
(น้ า) 

13°51’16” N 
100°50’14” E 

BKM-04 

 เซลล์เดี่ยวรูปร่างกลม 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5 µm 
บึงกุ่ม (น้ า) 

13°46’35” N 
100°39’10” E 

KAN-01 

 เซลล์เดี่ยวรูปร่างกลม 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 3 µm 

คันนายาว 
(น้ า) 

13°50’31” N 
100°40’21” E 

BKM-02 

 เซลล์เดี่ยวรูปร่างรี 
เหมือนกระสวย 
ขนาด 13 µm 

บึงกุ่ม (น้ า) 
13°47’2.2” N 
100°40’7.6” E 

KSW-01 

 เซลล์เดี่ยวรูปร่างกลม 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5 µm 

คลองสามวา 
(น้ า) 

13°51’35” N 
100°42’02” E 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหร่ายสีเขียวที่สามารถท าให้บริสุทธิ์ได้ จ านวน 11  

ไอโซเลท ภาพถ่ายก าลังขยาย 1000x (ต่อ) 

ชื่อ รูปถ่าย ลักษณะ สถานที ่ ละติจูด-ลองติจูด 

BKP-02 

 เซลล์เดี่ยวรูปร่างกลม 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5 µm 

บางกะปิ 
(น้ า) 

13°46’11” N 
100°39’12” E 

BKP-03 

 เซลล์เดี่ยวรูปร่างกลม 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 3 µm 

บางกะปิ 
(ดิน) 

13°45’16” N 
100°37’00” E 

BKM-03 

 เซลล์เดี่ยวรูปร่างกลม 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5 µm 
บึงกุ่ม (น้ า) 

13°46’36” N 
100°39’23” E 

LKB-
KMITL2 

 เซลล์เดี่ยวรูปร่างกลม 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 7 µm 

ลาดกระบัง 
(น้ า) 

13°43’48” N 
100°46’37” E 

หมายเหตุ: 1. ถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ 

  3. ใช้แอพลิเคชั่นพิกัดแผนที่ เวอร์ชั่น 4.6.0 ในการหาลองติจูด-ละติจูด 

ตารางท่ี 4-3 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของไซยาโนแบคทีเรียทีส่ามารถท าให้บริสุทธิ์ได้ จ านวน 10 
ไอโซเลท ภาพถ่ายก าลังขยาย 1000x 

ชื่อ รูปถ่าย ลักษณะ สถานที ่ ละติจูด-ลองติจูด 

KAN-02 

 เซลล์เป็นเส้นสายยาว 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2 µm 

คันนายาว 
(น้ า) 

13°49’57” N 
100°40’39” E 

NHJ-02 

 เซลล์เป็นเส้นสาย 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2 µm 

หนองจอก 
(น้ า) 

13°50’04” N 
100°50’14” E 
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ตารางท่ี 4-3 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของไซยาโนแบคทีเรียทีส่ามารถท าให้บริสุทธิ์ได้ จ านวน 10
ไอโซเลท ภาพถ่ายก าลังขยาย 1000x (ต่อ) 

ชื่อ รูปถ่าย ลักษณะ สถานที ่ ละติจูด-ลองติจูด 

KSW-02  
เซลล์เป็นเส้นสาย 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 8 µm 

คลองสามวา 
(น้ า) 

13°51’35” N 
100°42’02” E 

PRW-01 

 เซลล์เป็นเส้นสาย 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2 µm 

ประเวศ 
(น้ า) 

13°41’14” N  
100°39’35” E  

MBR-02 - 
เซลล์เป็นเส้นสาย 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5 µm 
มีนบุรี (น้ า) 

13°48’47” N 
100°45’54” E 

LKB-
KMITL 

 

เซลล์เป็นเส้นสาย 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 6 µm 

ลาดกระบัง 
(น้ า) 

13°43’51” N 
100°47’04” E 

LKB-01 

 

เซลล์เป็นเส้นสาย 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 10 µm 

ลาดกระบัง 
(น้ า) 

13°43’48” N 
 100°46’37” E 

LKB-02 

 

เซลล์เป็นเส้นสาย 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 4 µm 

ลาดกระบัง 
(น้ า) 

13°43’39” N 
 100°46’44” E 

LKB-03 

 

เซลล์เป็นเส้นสาย 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5 µm 

ลาดกระบัง 
(ดิน) 

13°43’49” N 
100°46’34” E 

BKP-
Sansap 

 

เซลล์เป็นเส้นสาย 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 3 µm 

บางกะปิ 
(น้ า) 

13°45’35” N 
 100°36’49” E 
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4.2 ผลการคัดเลือกจุลสาหร่ายที่สามารถผลิตไฮโดรเจนได้ 

 จากการเก็บเก่ียวเซลล์โดยน าสารละลายเซลล์จุลสาหร่ายมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว  BG11 

ปริมาตร  100 มิลลิลิตร โดยให้มีค่าการดูดกลืนแสงของเซลล์เริ่มต้นที่ความยาวคลื่น  730 นาโนเมตร

ส าหรับไซยาโนแบคทีเรีย ประมาณ 0.1 จากนั้นน าไปเพาะเลี้ยงโดยเขย่าที่ความเร็ว 160 รอบต่อนาที 

ที่อุณหภูมิห้องภายใต้ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วน าไซยาโนแบคทีเรียมาเก็บ

เกี่ยวเซลล์โดยปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 

นาที ท าการล้างเซลล์ 2 ครั้งในอาหารเพาะเลี้ยงและกระจายเซลล์ในอาหารเพาะเลี้ยง BG11 และ 

BG110 (อาหารที่ปราศจากแหล่งไนโตรเจน) จากนั้นน าเซลล์ไปวางบนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 160 

รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง ภายใต้ความเข้มแสง 2 ,500 ลักซ์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อเพาะเลี้ยง

เซลล์ครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว น าเซลล์ใส่ในขวดแก้ววิเคราะห์ตัวอย่าง (GC-Vials) ขนาด 10 

มิลลิลิตร ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ปิดจุกยางและฝาอลูมิเนียม น าไปไล่อากาศโดยการพ่นอาร์กอน เป็น

เวลา 10 นาที แล้วน าไปบ่มในที่มืดและสว่าง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง น าแก๊สบริเวณช่องว่างเหนือ

ของเหลว (Head space) มาวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas 

Chromatograph) เทียบกับแก๊สมาตรฐานอาร์กอน น าค่าพ้ืนที่ใต้กราฟที่ได้จากเครื่องแก๊สโครมาโต

กราฟ มาค านวณปริมาณไฮโดรเจนเทียบกับปริมาณคลอโรฟิลล์  

 พบว่าสาหร่ายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรียสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ดีเลี้ย งด้วยอาหารที่

ปราศจากแหล่งไนโตรเจน  เนื่องจากในอาหารที่เติมแหล่งไนโตรเจนจะมีผลต่อการยับยั้งการท างาน

การท างานของเอนไซม์ไนโตรจีเนส และไฮโดรจีเนส จึงส่งผลต่อการผลิตไฮโดรเจน และในสภาวะที่

เซลล์ขาดไนโตรเจน จะมีการสะสมไกลโคเจนเพ่ิมข้ึน โดยจุลสาหร่ายที่สามารถผลิตไฮโดรเจนได้สูงสุด 

4 อันดับแรกจากงานวิจัยนี้ คือ BKP-Sansab ผลิตไฮโดรเจนได้ 33.99±0.93 µmolH2/mgChl/h, 

BKM-03 ผลิ ต ไฮ โดร เจน ได้  24 .12±4 .56  µmolH2/mgChl/h, PRW-01 ผลิ ต ไฮ โดร เจน ได้ 

13.97±4.96 µmolH2/mgChl/h และ KAN-01 ผลิตไฮโดรเจนได้ 9.7±1.95 µmolH2/mgChl/h จะ

เห็นว่าสายพันธุ์  BKP-Sansab เป็นสายพันธุ์ที่ ผลิตไฮโดรเจนได้สู งสุด ดังนั้นจึงคัด เลือกมา

ท าการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนต่อไป 
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ตารางท่ี 4-4 อัตราการผลิตไฮโดรเจนของสาหร่ายสีเขียวทั้ง 11 ไอโซเลท 

No Isolated Name 
Hydrogen Production Rate (µmolH2/mgChl/h) 

BG11 BG110 

สว่าง มืด สว่าง มืด 

1 BKP-01 - - - - 
2 MBR-01 - 1.57±0.09 - 6.21±1.10 

3 NHJ-01 - 0.83±0.17 - 1.05±0.30 
4 KAN-01 - 4.73±0.19 - 9.7±1.96 

5 BKM-02 - - - - 

6 KSW-01 - - - - 
7 BKP-02 - - - - 

8 BKP-03 - 0.43±0.04 - 0.40±0.17 

9 BKM04 - - - 9.38±0.97 
10 LKB-KMITL2 - 0.62±0.04 - - 

11 BKM-03 - - - 24.12±4.57 

ตารางท่ี 4-5 อัตราการผลิตไฮโดรเจนของไซยาโนแบคทีเรียทั้ง 11 ไอโซเลท 

No Isolated Name 

Hydrogen Production Rate (µmolH2/mgChl/h) 

BG11 BG110 
สว่าง มืด สว่าง มืด 

1 KAN-02 - - - 0.63±0.09 

2 NHJ-02 - - - 6.49±1.13 
3 KSW-02 - - - 2.60±0.41 

4 PRW-01 - 1.73±0.03 - 13.97±4.96 

5 MBR-02 - - - 1.49±0.38 
6 LKB-KMITL - - - 2.14±0.15 

7 LKB-01 - - - 2.61±0.66 
8 LKB-02 - - - 2.52±0.87 

9 LKB-03 - - - 0.78±0.03 

10 BKP-Sansab - - 33.99±0.93 - 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางชีวโมเลกุลของจุลสาหร่าย 

 จากการน าไซยาโนแบคทีเรียไอโซเลท BKP-Sansab ซึ่งเป็นไอโซเลทที่ผลิตไฮโดรเจนได้สูงสุด 

(จากการคัดเลือกดังกล่าว) มาท าการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางชีวโมเลกุลด้วยเทคนิค Genetic และ

Polyphasic approach และน าข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ไปใช้ในการจ าแนกและการศึกษาสาย

สัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ  (phylogenetic analysis) ด้วยโปรแกรม MEGA6.06 ด้วยวิธี Neighbor-

Joining (NJ-method) และก าหนดค่า bootstrap เท่ากับ 500 พบว่า BKP-Sansab มีลักษณะทาง

พันธุกรรมใกล้เคียงกับสายพันธุ์ Arthronema africanum accession number AB115966.1 อยู่ 

94% ดังภาพที่ 2-4 ดังนั้นจึงคัดเลือกมาท าการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนต่อไป 

 

ภาพที่ 4-1 แผนภูมิแสดงสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (phylogenetic analysis) 

ภาพที่ 4-2 ภาพถ่าย Arthronema africanum strain BKP-Sansab ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
ก าลังขยาย 100x (ซ้าย) และ 1000x (ขวา) ตามล าดับ 
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4.4 ผลของระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนของจุลสาหร่ายท่ีคัดเลือก 

 A. africanum strain BKP-Sansab สามารถผลิตไฮโดรเจนได้เมื่อบ่มในที่สว่างเท่านั้น และ

เมื่อเพาะเลี้ยงเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 7 วัน A. africanum strain BKP-Sansab ให้ผลผลิตไฮโดรเจน

สูงสุดอยู่ที่ 35.03 ± 1.316 µmolH2/mgChl/h ในขณะที่ผลผลิตไฮโดรเจนของวันที่ 14 ลดลงมาอยู่

ที่ 15.83 ± 0.399 µmolH2/mgChl/h (ตามกราฟที่ 4-1) เนื่องจากวันที่ 7 เป็นช่วงที่เซลล์มีการ

เจริญเติบโตอย่างเต็มที่จึงใช้พลังงานและสารอาหารที่เก็บสะสมไว้มาใช้ในการเจริญเติบโตน้อยลง ท า

ให้มีพลังงานเหลือไปใช้ในการผลิตไฮโดรเจนได้มากขึ้น (Phunpruch & Incharoensakdi, 2014)  

 

 

4.5 ผลของความเข้มข้นของเหล็กที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนของจุลสาหร่ายที่คัดเลือก 

 A. africanum strain BKP-Sansab สามารถผลิตไฮโดรเจนได้เมื่อบ่มในที่สว่างเท่านั้น และ

ความเข้มข้นของเหล็กที่ 0, 23 , 46, 92 และ 184 ไมโครโมลาร์ ปริมาณไฮโดรเจนอยู่ที่ 19.91  ± 

0.91, 27.41 ± 1.21, 34.21 ± 0.34, 31.05 ± 1.25 แ ล ะ  15.83 ± 0.15 µmolH2 / mgChl/h  

ตามล าดับ โดยความเข้มข้นของเหล็กที่ 46 ไมโครโมลาร์เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมและให้ผลผลิต

ไฮโดรเจนสูงสุดอยู่  34.21± 0.34 µmolH2/mgChl/h (ตามกราฟที่  4-2) เนื่องจากเหล็กเป็น 

โคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ไฮโดรจีเนส (Schut & Adams, 2009) และเมื่อความเข้มข้นของเหล็ก

เพ่ิมข้ึนส่งผลให้การผลิตไฮโดรเจนลดลงตามล าดับ ดังนั้นการทดลองนี้จึงเลือกความเข้มข้นของเหล็กที่ 

46.0 ไมโครโมลาร์เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสม 
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กราฟที่ 4-1 แสดงผลของระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจน 
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4.6 ผลของความเข้มข้นและชนิดของแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนของจุล

สาหร่ายท่ีคัดเลือก 

 A. africanum strain BKP-Sansab สามารถผลิตไฮโดรเจนได้เมื่อบ่มในที่สว่างเท่านั้น และ

โซเดียมคาร์บอเนตที่ความเข้มข้น 0.8 กรัมต่อลิตร ให้ผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดอยู่ 48.76  ± 0.094 

µmolH2/mgChl/h (ตามกราฟที่ 4-3) เมื่อเทียบกับโซเดียมไบคาร์บอเนตที่ความเข้มข้นเดียวกัน

เนื่องจากโซเดียมไบคาร์บอเนตเมื่อแตกตัวกับน้ าแล้วจะมีความเป็นกรดมากกว่าโซเดียมคาร์บอเนต 

แหล่งคาร์บอนส่งผลต่อการเพ่ิมกิจกรรมของเอนไซม์ไนโตรจีเนสและเอนไซม์รีเวอร์สซิเบิลไฮโดรจีเนส

ท าให้อัตราการผลิตไฮโดรเจนสูงขึ้น (Khetkorn et al., 2010) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อความเข้มข้นของ

แหล่งคาร์บอนเพ่ิมข้ึนถึงจุดหนึ่ง ปริมาณไฮโดรเจนจะลดลงเนื่องจากความเข้มข้นที่สูงขึ้นเซลล์จะต้อง

ใช้พลังงานในการขับออกนอกเซลล์ ท าให้ความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนลดลง (Baebprasert et 

al., 2010)  
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4.7 ผลของค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนของจุลสาหร่ายท่ีคัดเลือก 

 A. africanum strain BKP-Sansab สามารถผลิตไฮโดรเจนได้เมื่อบ่มในที่สว่างเท่านั้น และ

ค่าพีเอชที่ 7-7.5 เป็นช่วงที่เหมาะส าหรับการผลิตไฮโดรเจน โดยให้ผลผลิตไฮโดรเจนอยู่ที่ 46.21 ± 

0.78 และ 47.08 ± 2.82 µmolH2/mgChl/h ตามล าดับ ดังนั้นค่าพีเอชที่ใช้ในการทดลองนี้ จึงเป็น

ค่าพีเอชที่เหมาะสมส าหรับการผลิตไฮโดรเจนแล้ว  

 

กราฟที่ 4-3 แสดงผลของความเข้มข้นและชนิดของแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจน 

กราฟที่ 4-4 แสดงผลของค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจน 
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4.8 ผลของช่วงเวลาการบ่มที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนของไซยาโนแบคทีเรีย 

 A. africanum strain BKP-Sansab สามารถผลิตไฮโดรเจนได้เมื่อบ่มในที่สว่างเท่านั้น และ

อาหาร  BG110 สูตรดัดแปลงให้ผลผลิตไฮโดรเจนสูงกว่าเมื่อเทียบกับอาหาร BG110 สูตรปกติ 

ในขณะที่ อาหาร BG11 ไม่มีอัตราการผลิตไฮโดรเจนเกิดขึ้นเลย โดยอัตราการผลิตไฮโดรเจนสะสม

สูงสุดอยู่ในช่วงระยะเวลาการบ่มที่ 24 ชั่วโมง โดยให้ค่าการผลิตไฮโดรเจนอยู่ที่ 55.42 ± 1.17 และ 

42.09 ± 0.76 µmolH2/mgChl/h ในอาหารสูตร BG110 สูตรดัดแปลง สูตร BG110 สูตรปกติ 

ตามล าดับ (ตามตารางที่ 4-6 และกราฟที่ 4-5) ปริมาณไฮโดรเจนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.67 ดังนั้นอาหาร 

BG110 สูตรดัดแปลงมีความเหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนของไซยาโนแบคทีเรีย A. africanum 

strain BKP-Sansab 

ตารางท่ี 4-6 ผลของช่วงเวลาการบ่มท่ีเหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนของ A. africanum strain 
BKP-Sansab 
 

 

 

Time 
(Hrs) 

Hydrogen Production Rate (µmolH2/mgChl/h) 

BG11 BG110 BG110 สูตรดัดแปลง 

สว่าง มืด สว่าง มืด สว่าง มืด 
2.0 - - - - 29.46±0.54 - 

4.0 - - 32.46±0.96 - 47.93±0.23 - 
8.0 - - 39.78±0.85 - 51.03±0.60 - 

24.0 - - 42.09±0.76 - 55.42±1.17 - 

กราฟที่ 4-5 แสดงผลของช่วงเวลาการบ่มท่ีเหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจน 



  
 

บทที่ 5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

 จากการคัดเลือกจุลสาหร่ายจากแหล่งน้ าธรรมชาติภายในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 8 เขต 

ได้แก่ เขตบางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวาและประเวศพบว่า

สามารถแยกให้บริสุทธิ์ได้ทั้งหมด 21 ไอโซเลท แบ่งเป็นสาหร่ายสีเขียว 11 ไอโซเลท และไซยาโน

แบคทีเรีย 10 ไอโซเลต โดยจุลสาหร่ายที่ผลิตไฮโดรเจนได้สูงสุดคือ ไอโซเลท BKP- Sansab ซึ่งผลิต

ไฮโดรเจนได้ 34 µmolH2/mgChl/h และเมื่อน ามาวิเคราะห์ลักษณะทางชีวโมเลกุลด้วยเทคนิค 

Genetic และ Polyphasic approach พบว่าไอโซเลท BKP-Sansab มีลักษณะทางพันธุกรรม

ใกล้เคียงกับไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ Arthronema africanum 

 A. africanum strain BKP-Sansab สามารถผลิตไฮโดรเจนได้เมื่อบ่มในที่ที่มีแสงสว่าง

เท่านั้น โดยสภาวะที่เหมาะส าหรับการผลิตไฮโดรเจนคือ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 7 วัน สามารถให้ผลผลิต

ไฮโดรเจนสูงสุดอยู่ที่  35.03±1.32 µmolH2/mgChl/h เนื่ องจากเป็นช่วงเวลาที่ เซลล์มีการ

เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ความเข้มข้นของเหล็กท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตไฮโดรเจนอยู่ที่ 46 ไมโครโม

ลาร์ สามารถให้ผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดอยู่ที่ 34.21±0.34  µmolH2/mgChl/h เนื่องจากเหล็กเป็นโค

แฟคเตอร์ของเอนไซม์ไฮโดรจีเนส ความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนจากโซเดียมคาร์บอเนต 0.8 กรัม 

ให้ผลผลิตไฮโดรเจนอยู่ที่ 48.76±0.09 µmolH2/mgChl/h ซึ่งสูงกว่าการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตที่

ความเข้มข้นเดียวกันเป็นแหล่งคาร์บอนอนินทรีย์ เนื่องจากมีความเป็นกรดสูงกว่าเมื่อแตกตัวกับน้ า 

นอกจากนี้แหล่งคาร์บอนยังส่งผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไนโตรจีเนสและเอนไซม์รีเวิอร์สซิเบิลไฮโดร

จีเนสจึงท าให้อัตราการผลิตไฮโดรเจนสูงขึ้น ค่าพีเอชที่เหมาะสมอยู่ที่ 7.5 ให้อัตราการผลิตไฮโดรเจน

สูงสุดอยู่ที่ 47.08±2.82 µmolH2/mgChl/h เนื่องจากค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไซ

ยาโนแบคทีเรียอยู่ที่ 7.0-7.5 และเมื่อน าสภาวะดังกล่าวมาดัดแปลงเป็นสูตรอาหาร BG1101 เพ่ือ

ท าการศึกษาช่วงเวลาการบ่มที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนพบว่า A. africanum strain BKP-

Sansab ให้ผลการผลิตไฮโดรเจนสูงสุดอยู่ที่ 55.42±1.17 µmolH2/mgChl/h เมื่อบ่มเป็นเวลา 24 
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ชั่วโมง เมื่อเทียบกับ BG110 ที่ให้ผลการผลิตไฮโดรเจนเพียง 42.09±0.76 µmolH2/mgChl/h และ  

BG11 ที่ไม่สามารถผลิตไฮโดรเจนได้เลยเนื่องจากมีแหล่งไนโตรเจนในอาหาร 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

การผลิตไฮโดรเจนขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้คือ 

1. ความแตกต่างของสายพันธุ์และสัณฐานวิทยา 
ไซยาโนแบคทีเรียบางสายพันธุ์สามารผลิตไฮโดรเจนได้เฉพาะในที่มืด หรือที่สว่าง และบางสายพันธุ์

สามารถผลิตได้ทั้งสองสภาวะ 

2. สภาวะของการเพาะเลี้ยง 

ค่าพีเอช อุณหภูมิที่พอเหมาะ สารอาหารที่จ าเป็น ความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนและธาตุอาหาร

เสริม มีส่วนส าคัญท่ีท าให้ไซยาโนแบคทีเรียสามารถให้ผลการผลิตไฮโดรเจนที่สูงขึ้นหรือต่ าลง 
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ภาคผนวก ก 

อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร BG11 (Blue-green medium) 

ส่วนประกอบ Trace metal mix 1000 ml 
 กรดบอริก (H3BO3)      2.86  กรัมต่อลิตร 
 แมงกานีสคลอไรด์เตตระไฮเดรต (MnCl2.4H2O)    1.81 กรัมต่อลิตร 
 ซิงค์ซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (ZnSO4.7H2O)    0.22  กรัมต่อลิตร 
 โซเดียมโมลิบเดตไดไฮเดรต (NaMoO4.2H2O)   0.39  กรัมต่อลิตร 
 คอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต (CuSO4.5H2O)   0.08  กรัมต่อลิตร 
 โคบอลต์ไนเตรทเฮกซะไฮเดรต (Co(NO3)2.6H2O)   0.05  กรัมต่อลิตร 
 ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นเป็น     1000.0 มิลลิลิตร 

ส่วนประกอบอาหาร BG11 (Solution Stock) 
 โซเดียมไนเตรท (NaNO3)      150.0  กรัมต่อลิตร 
 แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (MgSO4.7H2O)    75.0  กรัมต่อลิตร 
 แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต (CaCl2.2H2O)    36.0 กรัมต่อลิตร 
 กรดซิตริก (Citric Acid)      6.0 กรัมต่อลิตร 
 ไดอะมิโนอีเทนเตตระอะซีติกแอซิดไดโซเดียมซอลท์ (Na2EDTA) 1.0  กรัมต่อลิตร
 ไดโพแทสเซียมฟอสเฟต (K2HPO4)     30.0 กรัมต่อลิตร 
 โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)     20.0 กรัมต่อลิตร 
 แอมโมเนียมเฟอริกซิเตรท (FeNH4.Citrate)    6.0 กรัมต่อลิตร 

 บรรจุสารละลายที่เตรียมสต็อค (Solution Stock)ไว้ในสวดสีชา พันปากขวดด้วยพาราฟิล์ม
ป้องการการระเหย แล้วเก็บบรรจุไว้ในตู้เย็น 
 
ส่วนประกอบอาหาร BG11 
 โซเดียมไนเตรท (NaNO3)     10.0   มิลลิลิตรต่อลิตร 
 แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (MgSO4.7H2O)  1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต (CaCl2.2H2O)   1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 กรดซิตริก (Citric Acid)     1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 ไดอะมิโนอีเทนเตตระอะซีติกแอซิดไดโซเดียมซอลท์  1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
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 ไดโพแทสเซียม ฟอสเฟต (K2HPO4)   1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)    1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 Trace metal mix     1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 Ampicilin      0.2 กรัมต่อลิตร 

 ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นเป็น 1,000 มิลลิลิตร ปรับค่า pH ประมาณ 7.5 แล้วน าไปนึ่งฆ่าเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ส าหรับอาหารแข็งให้เติมวุ้น 15 กรัมก่อนน าไปนึ่ง
ฆ่าเชื้อ 
 
ส่วนประกอบอาหาร BG110 
 แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (MgSO4.7H2O)  1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต (CaCl2.2H2O)   1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 กรดซิตริก (Citric Acid)     1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 ไดอะมิโนอีเทนเตตระอะซีติกแอซิดไดโซเดียมซอลท์  1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 ไดโพแทสเซียม ฟอสเฟต (K2HPO4)   1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)    1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
 Trace metal mix     1.0  มิลลิลิตรต่อลิตร  
 Ampicilin      0.2 กรัมต่อลิตร 

 ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นเป็น 1,000 มิลลิลิตร ปรับค่า pH ประมาณ 7.5 แล้วน าไปนึ่งฆ่าเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ส าหรับอาหารแข็งให้เติมวุ้น 15 กรัมก่อนน าไปนึ่ง
ฆ่าเชื้อ 
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ภาคผนวก ข 

การค านวณปริมาณไฮโดรเจน 

1. การคิดเปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนจากเครื่อง Gas Chromatography  

A = 
4% x area

Standard H2
 

    โดยที่ 4% คือ ค่ามาตรฐานไฮโดรเจนที่ใช้ในการเทียบสแตนดาร์ด 
 Area คือ พ้ืนที่ใต้กราฟท่ีได้จากการวัดปริมาณไฮโดรเจนโดยใช้ Gas Chromatography  
 Standard H2 คือ ค่าพ้ืนที่ใต้กราฟท่ีได้จากการวัดปริมาณไฮโดรเจนมาตรฐาน 4% โดยใช้   
                         Gas Chromatography 

2. หาปริมาตรแก๊สไฮโดรเจน (Litter)  

V =  
A x B 

1,000
 

โดยที่ A คือ ค่าที่ได้จากการค านวณข้อ 1 

            B คือ head space ของขวดแก้วที่ใช้ในการวิเคราะห์ (mL) 

            1,000  คือ ค่าที่ใช้เพื่อเปลี่ยนหน่วย mL เป็น L 

3. หาจ านวนโมลไฮโดรเจน (µmol) 

n = 
PV

RT
 x 1,000,000 

โดยที่ n คือ จ านวนโมลของไฮโดรเจน 

        P คือ ความดันบรรยากาศ 1 atm 

        V คือ ปริมาตรแก๊สไฮโดรเจนที่ได้จากการค านวณข้อ 2 

        R คือ ค่าคงท่ี 0.082 atm. L/ mol. K 

        T คือ อุณหภูมิในหน่วยเคลวิน 

1,000,000 คือ ค่าที่ใช้เปลี่ยนหน่วย mol ให้เป็น µmol (1 mol = 10-6 µmol) 
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4. น าจ านวนโมลไฮโดรเจนเทียบกับเวลาที่ใช้ในการบ่มและปริมาณคลอโรฟิลด์ 

µmolH2/Chl/h = n x Chl-1 x h-1 

โดยที่ n คือ จ านวนโมลของไฮโดรเจนที่ได้จากข้อ 3 

       Chl คือ ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด (บทท่ี 3 ข้อ 3.4.4 วิธีการวดัปริมาณคลอโรฟิลล์) 

       h คือ จ านวนเวลาที่ใช้ในการบ่ม (ชั่วโมง) 
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