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 The objectives of this study were to investigate the effect of 
oxytetracycline concentrations on the Chlorella vulgaris growth and its accumulation 
in the Chlorella vulgaris. The effect of oxytetracycline concentrations at 80, 120, 200 
and 400 mg/L showed that the Chlorella vulgaris had the highest specific growth rate 
when exposed to 400 mg/L of oxytetracycline solution. In addition, the growths of 
Chlorella vulgaris were increase with the increasing oxytetracycline concentrations. 
For the experiment on the inoculum concentrations on the Chlorella vulgaris growth, 
the result showed that effect of the 10% of the inoculum in oxytetracycline solution 
had the highest specific growth rate. In the accumulation experiment, the 
accumulation of oxytetracycline in Chlorella vulgaris occurred very fast and reach 
the highest accumulation concentration on the 6th day of the experiment at 191.23 
mg/Kg wet weight. The concentrations of oxytetracycline in Chlorella vulgaris were 
quite constant and gave the BCF value at 0.59 L/Kg. Besides, the degradation of 
oxytetracycline in water did not affect the accumulation of oxytetracycline in 
Chlorella vulgaris. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญ 
 ปัจจุบันสภาพแหล่งนํ้าท่ีเสื่อมโทรมเป็นปัญหาสําคัญ และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 
ตามการพัฒนาของประเทศ  โดยเฉพาะในพื้นที่ภู มิภาคตะวันตกของประเทศไทย  เช่น 
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี ที่มีการทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างแพร่หลาย เช่น ฟาร์มไก่ 
ฟาร์มกุ้ง และฟาร์มสุกร ซ่ึงน้ําท้ิงจากฟาร์มเหล่านี้มักมีค่าความสกปรกค่อนข้างสูง และมีการปนเป้ือน
ของยาปฏิชีวนะรวมทั้งสารเคมีต่างๆ ที่เกษตรกรนํามาใช้ประโยชน์ เนื่องจากภายในฟาร์มมีการเลี้ยง
สัตว์อย่างแออัดจนทําให้สัตว์อ่อนแอ ป่วย และตายได้ง่าย จึงมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพรห่ลาย 
 ออกซีเตตราซัยคลินเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร และยา
แห่งสหรัฐอเมริกา (US. food and drug administration) (นพดล และคณะ, 2557) และประเทศไทย
อนุญาตให้ใช้ในการควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในสัตว์น้ําท่ีเป็นอาหารได้ (ชลอ, 2534)
เนื่องจากออกซีเตตราซัยคลินเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดทั้ง 
แกรมบวกและแกรมลบ (คนาวรรณ, 2551) แต่หากมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องทั้งในด้านระยะเวลา  
และปริมาณที่กําหนดจะส่งผลทําให้จุลินทรีย์ และเชื้อโรคเกิดการด้ือยา รวมทั้งการปล่อยนํ้าเสียท่ีมีการ
ปนเปื้อนออกซีเตตราซัยคลินออกสู่สิ่งแวดล้อม จะทําให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติถูกทําลาย และเกิดการ
ตกค้างในธรรมชาติ ทําให้ออกซีเตตราซัยคลินเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคใน
ที่สุด 
 สาหร่ายเป็นแพลงก์ตอนพืชที่สําคัญในระบบนิเวศทางน้ํา โดยมีบทบาทเป็นผู้ผลิตในระบบ
ห่วงโซ่อาหาร ช่วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในแหล่งนํ้าด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง นอกจากนั้นผิว
หรือผนังเซลล์ของสาหร่ายยังช่วยดูดซับหรือสะสมสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Aksu and 
Tezer, 2005) ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้สาหร่าย Chlorella vulgaris เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อศึกษาการ
สะสมออกซีเตตราซัยคลินในเซลล์สาหร่าย เนื่องจากสาหร่าย Chlorella vulgaris เป็นสาหร่าย 
เซลล์เดียว ขนาดเล็กทําให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก สามารถเจริญเติบโตได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย และพบได้ในแหล่งน้ําท่ัวไป นอกจากนี้ผนังเซลล์ของสาหร่าย Chlorella vulgaris ยังมี
คุณสมบัติที่สามารถรับไอออนของสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังถูกนํามาใช้เป็นอาหาร
สําหรับมนุษย์และสัตว์อย่างแพร่หลาย  
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1.2 วัตถุประสงค์  
 1.2.1 เพื่อศึกษาความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย 
Chlorella vulgaris 
 1.2.2 เพื่อศึกษาจํานวนเซลล์เริ่มต้นของสาหร่าย Chlorella vulgaris เพื่อใช้ในการศึกษา
การสะสมออกซีเตตราซัยคลิน 
 1.2.3 เพื่อศึกษาการรับ (uptake) และการสะสมของออกซีเตตราซัยคลินภายในเซลล์สาหร่าย 
Chlorella vulgaris 
 
1.3 สมมติฐาน 
 เนื่องจากโมเลกุลของออกซีเตตราซัยคลินมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ โดยไนโตรเจน
จัดเป็นธาตุอาหารหลักท่ีสาหร่ายนําไปใช้ในการเจริญเติบโต และมีผลต่อส่วนประกอบที่สําคัญของ
สารหลายชนิดภายในเซลล์ (สุนีรัตน์, 2459) การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สาหร่าย Chlorella vulgaris 
สามารถลดไนโตรเจนในน้ําเสียได้ดีถึง 71-79% (Megharaj et al., 1992) ดังนั้นเม่ือสาหร่ายได้รับ
ออกซีเตตราซัยคลินในปริมาณท่ีเหมาะสม อาจทําให้สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ แต่ถ้าได้รับใน
ปริมาณที่มากเกินไป ก็อาจมีผลทําให้การเจริญเติบโตลดลงหรือเซลล์ถูกทําลาย 
   
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 ในการทดลองทั้งหมดใช้สาหร่าย Chlorella vulgaris ที่มีการเจริญเติบโตอยู่ในระยะเอ็กซ์โพ 
เนนเซียล (exponential phase) เพื่อให้เซลล์แข็งแรงสามารถทนความเป็นพิษของสารละลายออกซีเตตรา
ซัยคลินที่มีความเข้มข้นสูง รวมทั้งสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ สําหรับขอบเขตการศึกษาของแต่ละ
การทดลองมีเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1.4.1 การทดลองผลของออกซีเตตราซัยคลินต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย ใช้ความเข้มข้น
ของออกซีเตตราซัยคลิน 4 ความเข้มข้น คือ 80, 120, 200 และ 400 มก./ลิตร และใช้ความเข้มข้นของ
เซลล์สาหร่ายเริ่มต้น คือ 20% ของปริมาตรสารละลายทั้งหมด ส่วนการศึกษาการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย Chlorella vulgaris ทําโดยการนับจํานวนเซลล์และหาน้ําหนักเซลล์แห้งที่เปลี่ยนแปลง
เน่ืองจากออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้นต่างๆ ในเวลาทดลอง 7 วัน 
 1.4.2 การทดลองเพื่อหาจํานวนเซลล์เริ่มต้น สําหรับทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลิน 
ในเซลล์สาหร่าย ใช้ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร และจํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น
ความเข้มข้น 5, 10 และ 20% ของปริมาตรสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน โดยศึกษาการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายด้วยวิธีการนับจํานวนเซลล์ ในเวลาทดลอง 7 วัน 
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 1.4.3 การศึกษาการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris  ใช้ออกซีเต
ตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร และความเข้มข้นของเซลล์สาหร่ายเริ่มต้นที่  10% ของปริมาตร
สารละลายทั้งหมด โดยศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายด้วยวิธีการนับจํานวนเซลล์ ในเวลาทดลอง 72 
ช่ัวโมง ส่วนการศึกษาการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในเซลล์สาหร่าย ทําโดยวิเคราะห์ความเข้มข้นของ
ออกซีเตตราซัยคลินในเซลล์สาหร่ายและในน้ําเพื่อคํานวณค่าการสะสม (bioconcentration factor) 

 1.4.5 การทดลองการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินภายใต้สภาวะเดียวกับการทดลอง
การสะสม (ไม่มีแสงและควบคุมอุณหภูมิที่ 28 องศาเซลเซียส) ใช้เวลาทดลองทั้งหมด 72 ช่ัวโมง 
 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบของออกซีเตตราซัยคลินต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย Chlorella vulgaris ซ่ึงผลที่ได้อาจนําไปสู่การใช้สาหร่าย Chlorella vulgaris  เพื่อดูดซับ 
ออกซีเตตราซัยคลินที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ํา  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 ออกซีเตตราซัยคลิน 
 2.1.1 ความหมายและความสําคัญของยาปฏิชีวนะ 
  ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) หมายถึง สารประกอบเคมีที่ได้จากธรรมชาติหรือสังเคราะห์
ขึ้นจากจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีผลในการต่อต้านหรือทําลายเช้ือจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ โดยมีฤทธ์ิยับย้ังและ
ขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค   
         ปัจจุบันยาปฏิชีวนะถูกนํามาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย และได้มีการพัฒนาตัว
ยาให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพดีขึ้นออกซีเตตราซัยคลิน
เป็นยาปฏิชีวนะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในสัตว์น้ําท่ีเป็น
อาหารได้ (ชลอ, 2534) แต่การใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องทั้งระยะเวลา และปริมาณที่กําหนดจะมีผลทําให้
จุลินทรีย์และเชื้อโรคเกิดการดื้อยาได้ (Levy et al., 1976)   
 2.1.2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของออกซีเตตราซัยคลิน  
   ออกซีเตตราซัยคลิน (oxytetracycline) เป็นสารประกอบธรรมชาติในกลุ่มเตตรา
ซัยคลิน และเป็นยาท่ีผลิตจากเชื้อรา Streptomyces rimosus โครงสร้างของออกซีเตตราซัยคลินเป็น
วงแหวน ดังรูปที่ 2.1 มีสูตรโมเลกุล คือ C22H24N2O9    
   ลักษณะทางกายภาพของออกซีเตตราซัยคลิน คือ เป็นผลึกสีเหลือง รสขม ไม่มีกลิ่น 
มีความไวต่อแสง ค่อนข้างเสถียรภายใต้อุณหภูมิ และความดันปกติ สามารถละลายน้ําได้ง่าย  
 

 
รูปที ่2.1 โครงสร้างทางเคมีของออกซีเตตราซัยคลิน 

ที่มา: Halling-Sørensen et al. (2002) 
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 สมบัติทางเคมีของออกซีเตตราซัยคลิน คือ มีค่าการละลายน้ํา 230 – 52,000 มก./ลิตร
และเมื่ออยู่ในรูป hydrochlorides จะละลายน้ําได้ดีกว่ารูปอ่ืน มีค่าการแตกตัวของสาร (pKa) อยู่
ระหว่าง 3.3 – 9.9 สามารถดูดกลืนแสงยูวีได้สูงสุดในช่วง 270 – 360 นาโนเมตร สําหรับการออก
ฤทธ์ิของออกซีเตตราซัยคลิน พบว่า ออกซีเตตราซัยคลินสามารถออกฤทธิ์ได้ดีที่พีเอช (pH) ระหว่าง 
5.5 - 6 แต่ระยะเวลาการออกฤทธิ์จัดอยู่ในกลุ่มที่ออกฤทธิ์สั้น คือ มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 6 – 9 
ช่ัวโมงเท่าน้ัน และในสภาพแวดล้อมทั่วไป คือ ในแหล่งน้ํา และดิน  ออกซีเตตราซัยคลินมีค่าครึ่งชีวิต
อยู่ในช่วง 2-270 วัน (Halling-Sørensen et al., 2003) (ตารางที่ 2.1) 
  
ตารางที่ 2.1 สรุปสมบัติทางกายภาพและเคมีของออกซีเตตราซัยคลิน 

สมบัติทางกายภาพและเคมี 
สูตรโมเลกุล C22H24N2O9 
ลักษณะทั่วไป ลักษณะเป็นผงสีเหลืองอ่อนจนถึงสีนํ้าตาล ไม่มี

กลิ่นหรือ มีกลิ่นเล็กน้อย  เสถียรภายใต้อุณหภูมิ
และความดันปกติ ไวต่อแสง สลายตัวได้ง่ายใน
สภาวะที่เป็นกรดและเบสแก ่

รูปแบบยา ยารับประทาน ยาฉีด ยาขี้ผึ้ง 
ช่ือทางการค้า Terramycin 
จุดหลอมเหลว 183 องศาเซลเซียส 

น้ําหนักโมเลกุล 496.9 

ค่าการแตกตัวของสาร (pKa) 3.3 – 9.9 

 
 2.1.3 กลไกการออกฤทธิ์ของออกซีเตตราซัยคลิน  
   ออกซีเตตราซัยคลินเป็นยาที่สามารถออกฤทธิ์ได้กว้างครอบคลุมแบคทีเรียทั้งแกรม
บวกและแกรมลบหลายชนิด ซ่ึงพบว่าสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคในปลาหลายชนิด โดยมีความไว (sensitive) ต่อเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Steptococcus, 
Staphylococcus, Micrococcus, Anthracoides, Pasteurella, Brucella, Corynebacteris, 
Salmonella และกลุ่ม Coliforms อีกท้ังยังสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของโปรตัวโซบางชนิดได้ 
อีกด้วย แต่จะมีความไวตํ่าต่อแบคทีเรียบางชนิด เช่น Pseudomonas, Proteus และ Klebsiella  โดย
ออกซีเตตราซัยคลินจะไม่มีผลต่อจุลชีพพวกยีสต์  ราเมือก และเชื้อราอื่นๆ จากการศึกษาประสิทธิภาพ
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ในการรักษาโรค และผลข้างเคียง พบว่า ออกซีเตตราซัยคลินมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนํามาใช้ใน
การรักษาโรคได้เป็นอย่างดี (Oka et al., 2000)  
 ออกซีเตตราซัยคลินเป็นยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์เพื่อยับย้ังขบวนการสังเคราะห์โปรตีนภายใน
เซลล์ มีผลทําให้เซลล์มีประสิทธิภาพในการเพิ่มจํานวนลดลงหรือไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้ โดยออกซีเต
ตราซัยคลินจะเข้าสู่เซลล์ของแบคทีเรีย ด้วยวิธีการลําเลียงทั้งแบบไม่ใช้พลังงาน (passive diffusion) 
และแบบใช้พลังงาน (active transport) แล้วเข้าจับกับแมกนีเซียมซ่ึงอยู่ในพลาสม่าเมมเบรน จากนั้นจะ
เข้าไปอยู่ในไซโตพลาสซึมของเซลล์แล้วรวมตัวกับส่วน 30s ของไรโบโซม เกิดกระบวนการขัดขวางการ
เกาะของ aminoacyl t-RNA กับ ไรโบโซม ทําให้การสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์ผิดปกติ นอกจากนั้น
ออกซีเตตราซัยคลินยังสามารถจับกับไอออนโลหะที่มีประจุ 2 บวก และ 3 บวก เกิดเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนที่มีความคงตัว และไม่ละลายน้ํา ทําให้ถูกดูดซึมได้น้อยลง  

 ความเป็นพิษของออกซีเตตราซัยคลิน คือ ทําให้เกิดความผิดปกติ และมีผลกระทบต่อระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น อาการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน  คนที่แพ้จะมี
อาการผื่นคัน แพ้แดดง่ายกว่าปกติ  ในเด็กท่ีอายุตํ่ากว่า 8 ขวบ และเด็กทารกนั้นพบว่ายาสามารถจับกับ
ฟันทําให้ฟันมีสีเหลืองหรือดําอย่างถาวร และยับยั้งการเจริญของกระดูก รวมทั้งทําให้การพัฒนาของ
สมองลดลงจนถึงขั้นปัญญาเสื่อม (คนาวรรณ, 2551) อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อการทํางานของตับ และไต
ได้อีกด้วย 

 2.1.4 ปัจจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลิน 
   ปัจจัยท่ีทําให้ออกซีเตตราซัยคลินสลายตัวในสภาวะแวดล้อม คือ ค่าพีเอช (pH)     
ของตัวกลาง เช่น น้ําและดิน อุณหภูมิ และความเข้มแสง ส่วนปฏิกิริยาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการสลายตัว
ของออกซีเตตราซัยคลิน ได้แก่ (คนาวรรณ และคณะ, 2547)   
   1) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) คือ ปฏิกิริยาที่สารเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอน   
(e-) โดยการทําปฏิกิริยาของออกซีเตตราซัยคลินกับออกซิเจนในบรรยากาศ ซ่ึงจะทําให้โมเลกุลของ
ออกซีเตตราซัยคลินสูญเสียอิเล็กตรอน (e-) จึงไม่เสถียร โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีของสารอนุมูลออกซิเจนอิสระ และตัวเร่งปฏกิิริยาซ่ึงเมื่ออยู่ในสภาวะท่ี  
ไม่มีออกซิเจนจะทําให้เกิดการสลายตัวช้าลง 
   2) ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) คือ ปฏิกิริยาการสลายตัวของสารเมื่อมีนํ้า  
เป็นตัวทําปฏิกิริยา โดยปฏิกิริยาการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินเกิดขึ้นเมื่อสารอยู่ร่วมกับโมเลกุล
ของน้ํา โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจะข้ึนอยู่กับอุณหภูมิ และค่าพีเอช (pH) ร่วมด้วย ซ่ึงจะทํา
ให้เกิดไฮโดรเนียมไอออน (hydronium ion, H+) หรือไฮดรอกไซด์ไอออน (hydroxide ion, OH-)  
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   3) ปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยแสง (photodissociation) คือ ปฏิกิริยาของยาปฏิชีวนะ
กลุ่มเตตราซัยคลินที่มี Cl ตําแหน่งที่ 7 มีความสามารถในการดูดกลืนคล่ืนแสงในช่วง visible region 
กลายเป็นอนุมูลอิสระ (free radical) ซ่ึงอนุมูลอิสระท่ีเกิดน้ันจะส่งผลทําให้ออกซีเตตราซัยคลิน
เกิดปฏิกิริยาออกซเิดชั่นได้ง่าย  
  สําหรับการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินนั้นส่วนใหญ่เกิดจาก ปฏิกิริยาโฟโตไลซีส  
และไฮโดรไลซีส (Halling-Sørensen et al., 2003) 
   4) สภาวะค่าพีเอช (pH) ของตัวกลาง เช่น ค่าพีเอช (pH) ของนํ้าหรือดินจะทําให้เกิด 
H+ ที่เข้าทําปฏิกิริยากับ OH- ในโมเลกุลของออกซีเตตราซัยคลิน ส่งผลให้ออกซีเตตราซัยคลินไม่คง
สภาพทางเคมี โดยออกซีเตตราซัยคลินจัดเป็นสารประกอบที่อยู่ในรูป zwitterions คือเป็นสารที่มีทั้ง
แคตไอออนและแอนไอออน ซ่ึงการแตกตัวจะขึ้นอยู่กับค่าพีเอช (pH) ของสารละลายหรือสภาวะของ
ตัวกลาง 
 2.1.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลิน 
   การศึกษาของ Doi and Stoskopf (2000) ได้รายงานผลการทดลองการสลายตัวของ
ออกซีเตตราซัยคลินระดับห้องปฏิบัติการ โดยควบคุมสภาวะต่างๆ เช่น ค่าพีเอช (pH) อุณหภูมิ และ
ความเข้มแสง ผลการทดลองพบว่า ออกซีเตตราซัยมีความเสถียรสูงสุดที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
และสลายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นที่ 43 องศาเซลเซียส เม่ือออกซีเตตราซัยคลินสัมผัสกับแสงโดยตรงจะ
ทําให้อัตราการสลายตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงสามเท่า เม่ือเทียบกับสภาวะไม่มีแสง 
   การศึกษาของ Pouliquen et al. (2007) ซ่ึงทดลองการสลายตัวของออกซีเตตรา
ซัยคลินในน้ํา 3 ชนิด คือ นํ้าปราศจากไอออน นํ้าจืด และนํ้าทะเล พบว่า ออกซีเตตราซัยคลินเกิดการ
สลายตัวด้วยปฎิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) และการสลายตัวด้วยแสง (photodissociation) 
ประมาณ 70% ในวันที่ 14 ของการทดลอง ภายใตส้ภาวะท่ีอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส  

   การศึกษาของ Choo (1994) ได้ทดลองการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินในน้ําจืด 
ภายใต้สภาวะท่ีมีแสงจากธรรมชาติ pH 7.3-7.9 และอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส พบว่า มีค่าครึ่ง
ชีวิต (half-life) เท่ากับ 58 ช่ัวโมง  

   การศึกษาของ Samuelsen (1989) ได้ทดลองการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลิน 
ภายใต้สภาวะท่ีมีแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่อุณหภูมิ 15 และ 4 องศาเซลเซียส พบว่า มีค่าครึ่ง
ชีวิต (half- life) เท่ากับ 128 และ 168 ช่ัวโมง ตามลําดับ และเม่ือทําการทดลองภายใต้สภาวะที่ไม่มี
แสงพบว่า ที่อุณหภูมิ 15 และ 4 องศาเซลเซียส มีค่าครึ่งชีวิต (half- life) สูงขึ้นเป็น 234 และ 390
ชั่วโมง ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าออกซีเตตราซัยคลินเกิดการสลายตัวได้ช้าลง เม่ืออยู่ในสภาวะที่ไม่มี
แสงและอุณหภูมิตํ่า 
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  กล่าวคือ ออกซีเตตราซัยคลินเกิดการสลายตัวในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ด้วยปัจจัย       
ที่สําคัญ เช่น อุณหภูมิและแสง จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางที่ 2.2 สรุปการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินที่สภาวะต่างๆ 

สภาวะ ค่าครึ่งชีวิต (half-life) ที่มา 
อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส 0.26±0.11 วัน Doi and Stoskopf (2000) 

 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ไม่มีแสง 14.04±5.41วัน 
ค่าพีเอช (pH) 10.0 9.08±4.22 วัน 
ค่าพีเอช (pH) 3.0 46.36±4.92 วัน 
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีแสง 128 ช่ัวโมง Samuelsen (1989) 

 อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ไม่มีแสง 234 ช่ัวโมง 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไม่มีแสง 360 ช่ัวโมง 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีแสง 168 ช่ัวโมง 
อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ไม่มีแสง   5.5 วัน Wassef (1983) 

 
 2.1.6 การใชป้ระโยชน์ของออกซีเตตราซัยคลิน  

   ออกซีเตตราซัยคลินถูกนํามาใช้ในการรักษาโรคติดเช้ือต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดิน
หายใจ และโรคทางเดินปัสสาวะ (คนาวรรณ, 2551) ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ และสุกร อีกท้ังในการทํา
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว มักมีการใช้ออกซีเตตราซัยคลินเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตหรือเป็นสารเสริมใน
อาหารสัตว์ (feed additive) การที่ออกซีเตตราซัยคลินเป็นสารต้านจุลชีพที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อย่าง 
ถูกกฎหมาย จึงมีการกําหนดค่ามาตรฐานของออกซีเตตราซัยคลินตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย และ
นํามาบริโภคได้ (maximum residue limit, MRL) โดยประเทศญ่ีปุ่น ได้กําหนดค่า MRL ไว้ที่ 0.05 
มก./ลิตร และสหภาพยุโรปกําหนดค่า MRL เท่ากับ 0.01 มก./ลิตร ส่วนการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ระดับ good agricultural practices (GAP) ได้กําหนดค่าออกซีเตตราซัยคลินที่ตกค้างในเนื้อสัตว์นํ้า 
เช่น ปลาและกุ้งกุลาดํา ไว้ต้องไม่เกิน 0.2 มก./ลิตร  
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2.2 แหล่งทีม่าของออกซีเตตราซัยคลิน 
 ออกซีเตตราซัยคลินถูกพบว่ามีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น นํ้าเสีย น้ําผิวดิน นํ้าใต้ดิน
ตะกอนดิน และผิวดิน การที่เป็นเช่นนี้เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งคน และสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น ไก่ และสุกร
สามารถดูดซึมออกซีเตตราซัยคลินได้น้อย และขับออกมาพร้อมกับของเสียในร่างกายได้สูงถึง 75% เม่ือ
ของเสียถูกปล่อยออกมากับนํ้าท้ิง จึงทําให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของออกซีเตตราซัยคลินในสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงมีแหล่งที่มาที่สําคัญ ดังนี้  

 2.2.1 น้ําทิ้งชมุชนและสถานพยาบาล 
 แหล่งชุมชนและสถานพยาบาล เป็นแหล่งที่มีการใช้ออกซีเตตราซัยคลินค่อนข้างมาก 

ทําให้มีการปล่อยนํ้าท้ิงที่มีออกซีเตตราซัยคลินปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม Kümmerer (2004) รายงาน
ว่าออกซีเตตราซัยคลินอาจมีผลทําให้จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Streptococus pneumoniae, 
Aeromonas sp., Acenitobacter spp. และ E.coli  เกิดการดื้อยา  

 2.2.2 การเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์ 
 อัตราการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรค ในสัตว์เลี้ยงทําให้เกษตรกรจําเป็นต้องใช้

ออกซีเตตราซัยคลินเพื่อการรักษา และป้องกันโรค McEwen and Fedorka-Cray (2002) รายงานว่า 
มีการใช้เตตราซัยคลินรักษาโรคระบาดจากแบคทีเรีย เช่น โรคเรืองแสง และโรคตายเดือน Loke et al. 
(2002) รายงานว่า มูลสุกรมีการปนเปื้อนออกซีเตตราซัยคลินค่อนข้างสูงตั้งแต่ 33 – 2,000 มก./กรัม   

 งานวิจัยของ เพชรรัตน์ และคณะ (2549) ที่ศึกษาการตกค้างของคลอเตตราซัยคลิน 
และออกซีเตตราซัยคลิน ในอาหารสัตว์ของจังหวัดราชบุรี และนครปฐม พบว่า มีการปนเปื้อนออกซีเต
ตราซัยคลินในอาหารสุกรสูงถึง 337.29 และ 329.12 มก./ลิตร ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณยาที่ตรวจพบนี้อยู่
ในระดับที่สูง จนก่อให้เกิดการตกค้างหรือสะสมในเนื้อสัตว์ และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ 

 การศึกษาของ มณฑิรา และคณะ (2551) ได้ทําการตรวจติดตามการปนเปื้อนออกซีเต
ตราซัยคลิน จากตัวอย่าง กุ้ง ปู และปลา จํานวน 27 ชนิด ที่อาศัยในแหล่งน้ําบริเวณใกล้เคียงฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์ พบว่า มีการปนเปื้อนของออกซีเตตราซัยคลินในปริมาณ 0.01-0.1 ไมโครกรัม/กรัม  
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการทําฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะใน
ส่ิงแวดล้อม และสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ 
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2.3 การสะสมออกซีเตตราซัยคลินในส่ิงมชีีวิต 
 ออกซีเตตราซัยคลินสามารถเข้าไปสะสม (accumulation) ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้เกือบ

ทุกชนิด โดยการสะสมเกิดขึ้นจากกระบวนการดูดซึมสารเม่ือความเข้มข้นของสารที่รับเข้าไปในเซลล์สูง
กว่าความเข้มข้นของสารที่ขับออกมาสู่ภายนอก การสะสมสารในสิ่งมีชีวิตเกิดได้หลายทาง เช่น สัตว์นํ้า
ได้รับสารทางเหงือก เมมเบรนหรือเยื่อบุผิว (epithelial tissue) ส่วนพืชสามารถดูดซับสารผ่านทางราก 
ลําต้น และใบ   

 การสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสามารถส่งผลไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนหรือ
ผู้บริโภคในระบบห่วงโซ่อาหารลําดับถัดไปได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของสาร เนื่องจากออกซีเตตราซัยคลินมีค่าการแตกตัว และประจุที่เปลี่ยนแปลงตามค่าพีเอช (pH) 
ของสิ่งแวดล้อม การสะสมออกซีเตตราซัยคลินจึงเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพแวดล้อม  

 การวัดการสะสมแสดงโดยค่าการสะสม (bioconcentration factor) ซ่ึงคํานวณจากความ
เข้มข้นของสารภายในเซลล์หรือสิ่งมีชีวิต (CB) ต่อ ความเข้มข้นของสารในสิ่งแวดล้อมภายนอก (CM) 
เรียกว่า ค่าการสะสม (accumulation factor, BCF หรือ BAF) การสะสมเกิดได้ทั้งในเซลล์ของพืชช้ันสูง
และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

 สําหรับการศึกษาการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในพืช ได้แก่ การศึกษาของ Boxall et al. 
(2006) ที่ทดลองการสะสมยากลุ่มเตตราซัยคลินในกระหล่ําปลี และแครอท พบว่า ออกซีเตตราซัยคลิน 
มีผลทําให้การเจริญเติบโตของกระหล่ําปลี และแครอทลดลง ส่วนงานวิจัยของ Kong et al. (2007) 
พบว่า ออกซีเตตราซัยคลินมีผลยับย้ังการเจริญเติบโตของต้นอัลฟาฟ่า โดยทําให้ลําต้น และรากมีการ
เจริญเติบโตช้าลงถึง 61 และ 85% ตามลําดับ   

 นอกจากนี้การศึกษาของ Boonsaner and Hawker (2010) พบว่า การสะสมของออกซีเต
ตราซัยคลินในต้นถั่วเหลือง ต้นธูปฤาษี และต้นเหงือกปลาหมอ มีค่าการสะสม (bioconcentration 
factor, BCF) แตกต่างกันโดยพบว่า ต้นถั่วเหลือง มีค่า BCF สูงสุด คือ 41.55 ลิตร/กก.นํ้าหนักแห้ง 
และสรุปว่าต้นถั่วเหลืองสามารถดูดซับออกซีเตตราซัยคลินได้ดีกว่าต้นธูปฤาษี และต้นเหงือกปลาหมอ 

 สําหรับตัวอย่างงานวิจัยที่รายงานเกี่ยวกับการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในพืชนํ้า ได้แก่
งานวิจัยของ Ferreira et al. (2007) ที่ศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของออกซีเตตราซัยคลินต่อ
สาหร่ายทะเลขนาดเล็ก Tetraselmis chuii ที่ระดับความเข้มข้น 3.6 ถึง 18 มก./ลิตร พบว่า ความ
เข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินมีผลต่อการเจริญเติบโต และทําให้จํานวนเซลล์สาหร่ายลดลงเท่ากับ 
11.18 มก./ลิตร  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pro et al. (2003) ที่ศึกษาผลของออกซีเตตราซัยคลินต่อ
แหน Lemna minor และสาหร่าย Chlorella vulgaris ที่ความเข้มข้น 0.01 ถึง 100 มก./ลิตร เป็น
เวลา 168 ช่ัวโมง ผลการทดลอง พบว่า EC50 (effective concentration) คือ ความเข้มข้นที่ทําให้เกิด
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การตอบสนองด้วยการตายหรือมีการเจริญเติบโตลดลง 50% ของออกซีเตตราซัยคลินในแหน Lemna 
minor และสาหร่าย Chlorella vulgaris เท่ากับ 4.92 และ 6.4 มล./ลิตร ตามลําดับ   

 ผลการศึกษาเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในพืชแต่ละชนิดจะแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับชนิด และคุณสมบัติของพืช อีกท้ังการตกค้างของออกซีเตตราซัยคลินในแหล่งน้ําจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นในระดับท่ีแตกต่างกัน (ตารางที่ 2.3) 
 
ตารางที่ 2.3 ปริมาณออกซีเตตราซัยคลินที่ตรวจพบในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 

สิ่งมีชีวิต ความเข้มข้นของ 
ออกซีเตตราซัยคลิน 

(มก./ลิตร) 

 
 

ที่มา 
 

กลุ่ม (group) 
 

ชนิด (species) 
สาหร่าย Tetraselmis chuii 11.18 Ferreira et al. (2007) 

 
Chlorella vulgaris 

7.05 Eguchi et al. (2004) 
< 3.58 Eguchi et al. (2004) 
6.40 Pro et al. (2003) 

Microcystis aeruginosa  0.20 Lüzhøft et al. (1999) 
โรติเฟอร์ Brachionus calyciflorus 1.87 Isidori et al. (2005) 
แบคทีเรีย Vibrio fischeri 64.50 Isidori et al. (2005) 
แหน Lemna minor 4.92 Pro et al. (2003) 

Lemna gibba 1.15 Brain et al. (2004) 
ปลา Oryzias latipes 215.4 Park and Choi (2008) 
สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลงั 

Daphnia magna 22.64 Isidori et al. (2005) 
Hydra attenuata >100 Quinn et al. (2008) 
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2.4 สาหร่าย (algae) 
 สาหร่าย (algae) เป็นทรัพยากรทางชีวภาพที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิ (primary producer) ที่มีความสําคัญต่อระบบห่วงโซ่อาหาร (food chain)
สาหร่ายถูกจัดเป็นพืชช้ันต่ําเนื่องจากไม่มีส่วนของราก ลําต้น และใบที่แท้จริง มีต้ังแต่ขนาดเล็กมากจน
ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จนถึงขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายพืช (รูปที่ 2.2) 
 สาหร่ายเจริญเติบโตได้ในแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วไป ทั้งน้ําจืด นํ้ากร่อย และนํ้าเค็มมี
กระบวนการสังเคราะห์แสงคล้ายพืชชั้นสูง คือ ใช้คลอโรฟิลล์เอ รับพลังงานจากแสงแดด และ
ปลดปล่อยออกซิเจนให้กับสิ่งแวดล้อม สาหร่ายไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง ไม่มีระบบท่อลําเลียง แต่มีการ
สืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ อวัยวะสืบพันธ์ุประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว และไม่มี
ช้ันของเซลล์อื่นมาห่อหุ้ม 
 การจําแนกสาหร่ายออกเป็นหมวดหมู่ทําโดยใช้ลักษณะสําคัญเป็นเกณฑ์ เช่น รงควัตถุ ได้แก่ 
การแบ่งตามรูปร่างลักษณะภายนอกหรือสีที่ปรากฏ เช่น สาหร่ายสีเขียว สีเขียวแกมนํ้าเงิน  เป็นต้น 
หรืออาจจําแนกสาหร่ายตามอาหารที่สะสมภายในเซลล์ จํานวน ชนิด ตําแหน่ง ขนาด และความยาว
ของ flagellum และโครงสร้างของเซลล์สืบพันธ์ุ เป็นต้น 
 

 
 (ก)                        (ข)                           (ค)             (ง)                                  
รูปที ่2.2 สาหร่ายที่พบในแหล่งน้ํา (ก) Chlorella sp. (ข) Pediastrum sp. 

(ค) Porphyra sp. (ง) สาหรา่ยทุ่น 
ที่มา: ปิยรัตน์ (2554) 

 
 2.4.1 สาหร่าย Chlorella sp. 

 2.4.1.1 ลักษณะทางชีววิทยา 
 คลอเรลลา (Chlorella) ถูกค้นพบครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 1890 โดยนัก 

จุลชีววิทยาชาวดัตช์ เอ็ม ดับพลิว ไบเจอร์นิค และได้ทําการตั้งชื่อจากภาษากรีกกับภาษาลาตินรวมกัน
สองคํา คือ คลอโรส (chloros) แปลว่า สีเขียว และเอลล่า (ella) แปลว่า เล็ก (Kuhl and Lorenzen, 
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1963)  สาหร่าย Chlorella sp. เป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวขนาดเล็ก มีรูปร่างเซลล์หลากหลายรูปแบบ 
เช่น ทรงกลม กลมรี รูปไข่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-10 ไมโครเมตร (รูปท่ี 2.3)  มีกระบวนการสังเคราะห์
แสงคล้ายพืชดอก สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างออโตสปอร์ (autospore)  จากเซลล์แม่ 
(mother cell) (ลัดดา, 2542) สามารถเจริญเติบโตได้ง่ายและรวดเร็วภายใต้ภาวะที่ไม่ต้องควบคุม 
 

 
รูปที่ 2.3 ลักษณะทางชีววิทยาของสาหร่าย Chlorella sp. 

ที่มา: Månsson (2012) 
 
คลอเรลลา (Chlorella) จัดอยู่ในลําดับอนุกรมวิธาน ดังนี้ (Steenblock, 1987) 

Kingdom: Flora 
  Division: Chlorophyta 
   Class: Trebouxiophyceae 
    Order: Chlorellales 
     Family: Chlorellaceae 
      Genus: Chlorella 
      Species: Chlorella sp. 
 
 2.4.2 องค์ประกอบของเซลล์ 
   สาหร่าย Chlorella sp. จัดเป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวขนาดเล็ก ภายในเซลล์
ประกอบด้วยคลอโรพลาสต์ (chloroplast) และ องค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 
   2.4.2.1 ผนังเซลล์ 
     ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารพวกคาร์โบไฮเดรต ลักษณะผนังเซลล์แบ่งออกเปน็ 
2 ช้ัน คือ ผนังชั้นใน (inner layer) ที่ประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส และผนังชั้นนอก (outer layer) 
เป็นสารประกอบโพลีเมอร์ที่สามารถจับกับโลหะหนักหรือสารพิษได้อย่างรวดเร็ว 
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   2.4.2.2 คลอโรพลาสต์ 
     คลอโรพลาสต์มีรูปร่างต่างๆ ในคลอโรพลาสต์มีไพรีนอยด์เป็นแหล่งสะสม
อาหาร และภายในคลอโรพลาสต์มีรงควัตถุหลายชนิดเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง ได้แก่ 
     1) คลอโรฟิลล์ เอ และคลอโรฟิลล์ บี เป็นรงควัตถุสังเคราะห์แสงขั้นต้น
(primary photosynthetic pigment) สามารถดูดกลืนแสงได้เอง ส่วนคลอโรฟิลล์ บี เป็นรงควัตถุ
สังเคราะห์แสงขั้นสอง (secondary photosynthetic pigment) ทําหน้าท่ีดูดกลืนพลังงานแสงแล้วส่ง
ต่อไปยังคลอโรฟิลล์ เอ โดยปริมาณคลอโรฟิลล์ที่พบในสาหร่ายมีประมาณ 0.5-1.5 % นํ้าหนักแห้ง  

     2) แคโรทีน มีลักษณะเป็นสารสีส้ม อยู่ในกลุ่มของสารไฮโดรคาร์บอนที่ไม่
มีออกซิเจน (oxygen free hydrocarbon)  
      3) แซนโทฟิลล์หรือออกซิแคโรทีน มีลักษณะเป็นสารสีเหลือง มีหลายชนิด
โดยเฉพาะลูเทอีน ไวโอลาแซนติน และนีโอแซนติน  

2.4.2.3 อาหารสะสม 
                    สาหร่าย Chlorella sp. มีการสะสมอาหารไว้ภายในไพรีนอยด์ในรูปของแป้ง 

พวกอะไมโลส และอะไมโลเพกติน  
   2.4.2.4 ส่วนประกอบทางเคมีภายในเซลล์ 
     ภายในเซลล์ของสาหร่ายประกอบด้วย ส่วนประกอบทางเคมีที่สําคัญ และมี
คุณค่าทางอาหารสูงหลายชนิด ได้แก่ โปรตีน 51-58% ไขมัน 2-22% คาร์โบไฮเดรต 12-26% และกรด
นิวคลีอิค 4-5 % ต่อนํ้าหนักแห้ง (ลัดดา, 2543) นอกจากนั้นยังมี วิตามิน เกลือแร่ ไฟเบอร์ เอนไซม์และ
สารกระตุ้นการเจริญ (chlorella growth factor) (วิสัย, 2534)  
 2.4.3 แหล่งทีพ่บ 
   สาหร่าย Chlorella sp. สามารถเจริญเติบโตได้ในแหล่งที่มีความเข้มข้นของสารอาหาร
ในช่วงกว้าง พบได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งในสภาพน้ําจืด นํ้ากร่อยและน้ําเค็ม (Richmond, 
1986) รวมทั้งบริเวณพื้นดินที่เปียกและกําแพง บางชนิดอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน เช่น พารา 
มีเซียม และไลเคนส์  
 2.4.4 การสืบพันธุ์ของสาหร่าย 

   สาหร่ายมีการเจริญเติบโต (growth) และการเจริญพันธ์ุ (reproduction) ด้วยกระบวนการ
แบ่งเซลล์โดยทั่วไปเซลล์สาหร่ายมีการเพิ่มจํานวนโดยการแบ่งตัวจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ (binary 
fission) และเป็นการแบ่งเซลล์ตามขวาง (transverse fission) ผลของการแบ่งเซลล์ (cell division) จะได้
เซลล์ลูกท่ีมีลักษณะเหมือนกับเซลล์แม่ทุกประการ  
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2.5 การเจริญเติบโตของสาหร่าย 
 การเจริญเติบโตของสาหร่าย หมายถึง การเพิ่มจํานวนของเซลล์ โดยการเปลี่ยนแปลงจํานวน

เซลล์หรือมวลชีวภาพ (biomass) ของประชากรต่อหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า อัตราการเจริญเติบโต 
(growth rate) จากการศึกษาของ Collet et al., (2011) พบว่า สาหร่าย Chlorella vulgaris มีอัตรา
การเจริญเติบโต (growth rate) 25 กรัม/ตร.ม/วัน สําหรับเวลาท่ีใช้ในการเพิ่มจํานวนประชากรจากเดิม
เป็นสองเท่า เรียกว่า generation time ซ่ึงแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์  
 กราฟที่แสดงการเจริญเติบโตของสาหร่ายมีลักษณะโค้งคล้ายรูปตัว “S” (sigmoid curve) 
โดยการเจริญเติบโตแบ่งออกเป็น 5 ระยะ (รูปที่ 2.4) ได้แก่  

 2.5.1 ระยะปรับตัว (lag phase or induction phase) 
   เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ที่สาหร่ายจะมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่    
ยังไม่มีการเพิ่มจํานวน โดยเซลล์จะมีการปรับทางสรีรวิทยาต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  

 2.5.2 ระยะเอ็กซ์โพเนนเซียล (exponential phase) 
   เป็นระยะที่เซลล์มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ความหนาแน่นของเซลล์เพิ่มมากขึ้น 
จํานวนเซลล์เพิ่มขึ้นแบบ Exponential 

 2.5.3 ระยะเฉื่อย (phase of declining relative growth) 
                     เป็นระยะที่เซลล์มีการแบ่งเซลล์ช้าลง เนื่องจากปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่ใช้ใน
การเจริญเติบโตลดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สารอาหาร แสง และค่าพีเอช (pH) เป็นต้น  

 2.5.4 ระยะคงที่ (stationary phase) 
   เป็นระยะที่มีจํานวนเซลล์สูงสุดและคงที่ ไม่มีการเพิ่มจํานวนเซลล์อีก โดยมี      
อัตราการแบ่งเชลล์เท่ากับอัตราการตาย เนื่องจากเป็นช่วงที่สารอาหารถูกใช้ไปจนเกือบหมด         
ไม่เพียงพอต่อจํานวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้น 

 2.5.5 ระยะการตาย (death phase) 
   เป็นระยะที่เซลล์มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความหนาแน่นของเซลล์และ
จํานวนเซลล์ที่มีชีวิตลดลง เนื่องจากสารอาหารหมดไปและสภาวะต่างๆขาดคลาดไม่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของเซลล์ 
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รูปที ่2.4 การเจริญเติบโตของสาหร่าย 

ที่มา: ลัดดา (2543) 
 
2.6 ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย 
 2.6.1 สารอาหาร 
   สาหร่ายมีความต้องการสารอาหารในปริมาณค่อนข้างสูง เพื่อนําไปใช้เป็นโครงสร้าง
ของเซลล์และกระบวนทางเคมีที่สําคัญ ธาตุอาหารหลักที่ต้องการ ได้แก่ คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ และโปตัสเซียม ส่วนธาตุอาหารรองจะมีส่วนช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง 
และเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ภายในเซลล์ (Boyd, 1990) 
   2.6.1.1 คาร์บอน 
     คาร์บอนมีความสําคัญต่อกระบวนการสังค์เคราะห์แสง โดยสาหร่ายสามารถ
ใช้คาร์บอนได้ทั้งในรูปสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ สาหร่ายแต่ละชนิดต้องการปริมาณสารคาร์บอน
แตกต่างกัน โดยท่ัวไปสาหร่ายมีความต้องการอินทรีย์คาร์บอนเมื่ออยู่ในสภาพไร้อากาศ (anaerobic 
condition) หรือในสภาวะที่ไม่มีแสง (ลัดดา, 2543)  
   2.6.1.2 ไนโตรเจน 
     ไนโตรเจนมีความสําคัญเก่ียวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเซลล์  
โดยไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในกรดอะมิโน โปรตีนและเอนไซม์ อีกท้ังยังมีผลต่อน้ําหนักแห้ง
ของสาหร่าย โดยสาหร่ายมีปริมาณไนโตรเจนประมาณ 1-10% ของน้ําหนักเซลล์แห้ง หากขาด
สารประกอบไนโตรเจนหรือมีปริมาณจํากัด จะมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง ปริมาณรงควัตถุของ
เซลล์และการทํางานของเอนไซม์บางชนิดลดลง โดยในสภาวะที่ขาดไนโตรเจนสาหร่ายจะมีการสร้าง
สารประกอบคาร์บอนขึ้นมาทดแทน เช่น แป้งหรือนํ้ามัน (Widjaja et al., 2009)   
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   2.6.1.3 ฟอสฟอรัส 
      ฟอสฟอรัสมีความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนย้ายพลังงาน และ
การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก รวมทั้งทําหน้าท่ีเป็นบัฟเฟอร์ควบคุมค่าพีเอช (pH) ภายในเซลล์การขาด
ฟอสฟอรัสจะมีผลทําให้ปริมาณโปรตีน และคลอโรฟิลล์ลดลง 

 2.6.2 แสง 
   แสงเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความสําคัญต่อการเจริญของสาหร่าย สภาวะใน
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่เหมาะสม คือ การให้แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ เพราะมีอุณหภูมิไม่สูงเมื่อ
เทียบกับหลอดชนิดอ่ืน (ลัดดา, 2543) นอกจากนี้ควรมีการควบคุมความเข้มแสงและช่วงเวลาการให้แสง
กับการหยุดให้แสงที่เหมาะสม โดยช่วงเวลาการให้แสงที่นิยม คือ 16 ช่ัวโมง/วัน กระบวนการสังเคราะห์
แสงของสาหร่าย Chlorella sp. มักเกิดขึ้นในสภาวะความเข้มแสงตํ่าประมาณ 3,000 ลักซ์ และความยาว
คลื่นในช่วง visible (ชาญชัย, 2543) การได้รับแสงความเข้มข้นสูงเป็นเวลานานอาจยับย้ังกระบวนการ
หายใจของเซลล์ และทําให้เม็ดสีถูกทําลาย 
 2.6.3 อุณหภมู ิ
   อุณหภูมิมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ และการทํางานของเอนไซม์ สาหร่ายแต่ละชนิด
จะมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม และทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ต่างกัน การศึกษาของธิดา 
(2542) พบว่า สาหร่าย Chlorella sp. ที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะอุณหภูมิต้ังแต่ 35 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
จะทําให้เซลล์มีสีซีด และไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 

 2.6.4 ค่าพีเอช (pH) 
   การทํางานของเอนไซม์ต่างๆ ภายในเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. สามารถเจริญเติบโต
ได้ที่ค่าพีเอช (pH) ในช่วงกว้าง และจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่มีค่าพีเอช (pH) เป็นกรดเล็กน้อยจน 
ถึงกลาง 
 
2.7 การวัดการเจริญเติบโตของสาหร่าย (growth measurement) 
 การวัดมวลชีวภาพหรืออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย วัดได้หลายวิธี ดังนี้ 
 2.7.1 การนับเซลล์ (cell counting) 
   วิธีการนับจํานวนเซลล์โดยใช้ haemacytometer เป็นการวัดการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายโดยตรง มีความสะดวก รวดเร็ว และให้ผลการทดลองที่ค่อนข้างแม่นยํา เนื่องจากพื้นที่ของสไลด์
จุนํ้าได้ในปริมาตรที่แน่นอน สามารถใช้นับได้ทั้งเซลล์ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต วิธีนี้เหมาะสม และเป็นที่นิยม
สําหรับการวัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก ต้ังแต่ 0.5 – 10 ไมครอน (ขจรเกียรติ์, 2552)  
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 2.7.2 การวัดความขุ่น (optical density measurement) 
   เป็นการวัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายจากความหนาแน่นของเซลล์สาหร่าย  โดยการ
วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง spectrophotometer การวัดอาศัยหลักการการดูดกลืนคลื่นแสงโดย
ปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืน และกระจายออกจะเป็นสัดส่วนความหนาแน่นของเซลล์การวัดโดยวิธีนี้มีข้อดี 
คือ สะดวก และรวดเร็ว แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถแยกเซลล์ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตได้ 
 2.7.3 การวัดน้ําหนักแห้ง (dry weight determination) 
   วิธีน้ีเป็นการวัดเพื่อหามวล (mass) ของเซลล์ ซ่ึงจะแปรผันไปตามจํานวนเซลล์ วิธีน้ี
ต้องไม่มีสารอื่นปะปน และต้องทําให้เซลล์แห้งจนมีนํ้าหนักคงที่ จากน้ันนําไปช่ังหาน้ําหนักท่ีเพิ่มขึ้น 
ขั้นตอนยุ่งยาก ใช้เวลานาน เหมาะสําหรับงานวิจัยเท่านั้น 

 
2.8 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย (algal cultivation) 
 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมตามสายพันธุ์หรือชนิดของสาหร่าย 
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายโดยทั่วไปแบ่งได้ดังนี้ 
 2.8.1 แบ่งตามสภาวะแวดล้อม  
   การเพาะเลี้ยงโดยแบ่งตามสภาวะที่ใช้มี 3 สภาวะ ดังนี ้
   1) การเพาะเลี้ยงแบบออโตโทรฟิค (autotrophic) เป็นการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ภายใต้การให้แสง (light) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซ่ึงสาหร่ายจะมีการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้าง
สารชีวเคมีต่างๆ  
   2) การเพาะเลี้ยงแบบเฮทเทอโรโทรฟิค (heterotrophic) เป็นการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
โดยใช้สารประกอบอินทรีย์ (organic compounds) เช่น กลูโคส ซูโครส ฟรุกโตส และอะซิเตท เพื่อเป็น
แหล่งพลังงาน และแหล่งคาร์บอนในสภาวะมืด (Sansawa and Endo, 2004) 
   3) การเพาะเลี้ยงแบบมิกโซโทรฟิค (mixotrophic) เป็นการเพาะเลี้ยงสาหร่ายโดย
ใช้สารประกอบอินทรีย์คาร์บอน (organic carbon) ภายใต้สภาวะท่ีมีการให้แสง  

 2.8.2 แบ่งตามระบบน้ํา 
   การเพาะเลี้ยงโดยแบ่งตามระบบนํ้าที่ใช้ได้เป็น 2 ระบบ ดังนี ้
    1) ระบบน้ําสะอาด เป็นระบบการเพาะเลี้ยงที่มีการเติมธาตุอาหารลงไปในระบบ 
การเพาะเลี้ยงวิธีน้ีจะใช้เพื่อเป็นอาหารสําหรับมนุษย์ 
   2) ระบบน้ําท้ิงจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นระบบที่ไม่มีการเติมธาตุ
อาหารและแหล่งคาร์บอน แต่สาหร่ายจะใช้น้ําเสียจากระบบบําบัดนํ้าท้ิงเป็นอาหาร  
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2.9 ประโยชนแ์ละความสําคัญของสาหร่าย Chlorella sp. 
 สาหร่าย Chlorella sp. สามารถสะสมสารอาหารในรูปแบบต่างๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
และวิตามิน ทั้งยังสามารถเจริญเติบโต และเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็ว ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่
หลากหลาย จึงมีการนําสาหร่าย Chlorella sp. ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น  

 1) ด้านระบบนิเวศ สาหร่าย Chlorella sp. เป็นผู้ผลิตขั้นต้น (producer) ในห่วงโซ่อาหาร
ของระบบนิเวศทางน้ํา และเป็นอาหารของตัวอ่อนแมลง กุ้ง และปลา เป็นต้น  

 2) ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม สาหร่าย Chlorella sp. มีสารที่มีคุณสมบัติที่สําคัญ ได้แก่ 
สารต้านเซลล์มะเร็ง และช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น 

 3) ด้านอาหาร สาหร่าย Chlorella sp. ถูกนํามาบริโภคและเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าผักและธัญพืช รวมทั้งเบต้า-คาโรทีน ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ  

 4) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้มีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการ
บําบัดน้ําเสีย เน่ืองจากสาหร่ายสามารถใช้สารอาหารหรือแร่ธาตุที่ปนเปื้อนในน้ําเสียเพื่อการเจริญเติบโต
ได้ดี รวมทั้งเป็นผู้ผลิตออกซิเจนให้กับแหล่งนํ้าทําให้นํ้ามีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ผนังเซลล์ยังมี
คุณสมบัติพิเศษสามารถดูดซับสารพิษได้  

 5) ด้านพลังงานทดแทน ปัจจุบันได้มีการศึกษาและพัฒนาการผลิตนํ้ามันจากสาหร่ายขนาด
เล็ก เนื่องจากมีข้อดี คือ ใช้พื้นที่น้อย ระยะเวลาสั้น ควบคุมสภาวะการเพาะเลี้ยงได้ง่าย โดยเฉพาะ
สาหร่าย Chlorella sp. ที่มีองค์ประกอบของไลปิดสูงประมาณ 20-50% โดยนํ้าหนักแห้ง (Spolaore 
et al., 2006) ซ่ึงสามารถนํานํ้ามันจากสาหร่าย (microalgae oil) ไปใช้ประโยชน์เพื่อผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทนหรือไบโอดีเซลได้ (Xu et al., 2006) 
 
2.10 กระบวนการสะสมและกําจัดมลสารโดยสาหร่าย 

 การสะสมสารภายในเซลล์เกิดขึ้นเมื่อปริมาณการดูดซับหรือการสะสมสารเข้าสู่ภายในเซลล์
มากกว่าการกําจัดออก เม่ือสารถูกนําเข้าสู่ภายในเซลล์จะถูกเก็บสะสมไว้ภายในไซโทพลาสซึมหรือ 
ออร์กาแนลล์ต่างๆ เช่น ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ ออกซีเตตราซัยคลินบางส่วนจะถูกทําให้
เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงรูปแล้วขับออกภายนอกเซลล์ ในขณะที่บางส่วนถูกนําไปใช้ในกระบวนการ
เมทาบอลิซึม เช่น การสร้างคลอโรฟิลล์ การสังเคราะห์แสง และการสังเคราะห์โปรตีน  ทําให้เซลล์มีการ
เจริญเติบโตหรือเพิ่มจํานวนมากขึ้น 
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 2.10.1 กระบวนการกําจัดมลสารโดยสาหร่าย 
 สาหร่ายมีกลไกหลักท่ีสําคัญในการกําจัดมลสาร ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนแรก เป็นการดูดซับไว้ที่บริเวณผิวเซลล์ (adsorption) อย่างรวดเร็วการ 

ดูดซับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเซลล์ที่มีชีวิตและเซลล์ที่ตายแล้ว  
 ขั้นที่ 2 เป็นการสะสมเข้าสู่ภายในเซลล์ (absorption) ในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นอย่าง

ช้าๆ และเกิดได้เฉพาะในเซลล์ที่มีชีวิตเท่าน้ัน (สุนีรัตน์, 2547)    
 การกําจัดมลสารของสาหร่ายแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การกําจัดแบบใช้พลังงานและแบบ

ไม่ใช้พลังงาน (จรูญ, 2551) การกําจัดมลสารแบบใช้พลังงาน ได้แก่ การสะสมมลสารไว้ภายในเซลล์ 
(intercellular bioaccumulation) หรือทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน เช่น การรีดิวซ์เฟอร์รัส
ไอออน (Fe2+ ) ให้กลายเป็นเฟอร์ริกไอออน (Fe3+)  ที่ไม่ละลายน้ําทําให้สารเกิดการตกตะกอน และย่อย
สลายได้ ส่วนการกําจัดมลสารแบบไม่ใช้พลังงานเป็นการปล่อยเมทาบอไลท์ออกสู่ภายนอกเซลล์เพ่ือไป
จับกับมลสารได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อน ทําให้มลสารมีความเข้มข้นหรือมีความเป็นพิษลดลง  

 2.10.2 ปัจจัยที่มผีลต่อการการกําจัดมลสารของสาหร่าย 
 ความสามารถในการกําจัดมลสารของสาหร่ายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ (สุนีรัตน์, 

2549 ; จรูญ, 2551) 
    1) ค่าพีเอช (pH) มีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับและกําจัดมลสารของสาหร่าย 
โดยถ้าสาหร่ายอยู่ในตัวกลางท่ีเป็นกรดหรือพีเอชต่ํา ไอออนของมลสารจะอยู่ในรูปของประจุอิสระ
เป็นรูปที่เซลล์สาหร่ายสามารถดูดซับได้ แต่ถ้าอยู่ในสภาวะที่เป็นเบสหรือมีพีเอชสูง มลสารจะจับตัว
กับ OH- ของตัวกลางและเกิดการตกตะกอน จนสาหร่ายไม่สามารถดูดซับมลสารได้ 
    2) อุณหภูมิ มีผลต่อความเร็วในการเกิดปฏิกิริยากับมลสาร และถ้าอุณหภูมิสูง
เกินไปการทํางานของเซลล์จะผิดปกติทําให้การกําจัดมลสารของเซลล์ลดลง 
    3) ระยะเวลา มีผลต่อปริมาณมลสารที่กําจัดได้ ถ้าให้ระยะเวลาสั้น เซลล์สาหร่าย
จะดูดซับหรือสัมผัสกับมลสารได้น้อย ทําให้การกําจัดมลสารไม่เต็มประสิทธิภาพ 
    4) ความเข้มข้นของมลสาร ถ้ามลสารมีความเข้มข้นสูง เซลล์สาหร่ายจะดูดซับสาร
ได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว แต่ก็ขึ้นกับความเข้มข้นของมลสารด้วยว่ามลสารสามารถทําลายเซลล์
ได้หรือไม่ 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
3.1 สถานที่ทาํการทดลอง 
 ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 
 
3.2 สาหร่ายที่ใช้ในการทดลอง 
 สาหร่ายที่ใช้ในการทดลอง คือ Chlorella vulgaris TISTR 8580 ได้รับจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
 
3.3 สารเคมี 
 1) oxytetracycline HCl (commercial grade บริษัท Dafeng huasu pharmaceutical 
Co.,LTD ประเทศไทย) 
 2) methanol (HPLC grade ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.5% บริษัท Fisher scientific ประเทศ
อังกฤษ) 
 3) acetonitrile (HPLC grade ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.5% บริษัท Fisher scientific ประเทศ
อังกฤษ) 
 4) oxalic acid (analytical grade ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.5% บริษัท Ajax finechem 
ประเทศออสเตรเลีย) 
 5) citric acid monohydrate (C6H8O7.H2O) (analytical reagent grade ความบริสุทธ์ิ
ไม่น้อยกว่า 99.0% บริษัท Ajax finechem ประเทศออสเตรเลีย) 
 6) di-sodium hydrogen orthophosphate anhydrous (Na2HPO4) (analytical reagent 
grade ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.0% บริษัท Ajax finechem ประเทศออสเตรเลีย) 
 7) EDTA-di-sodium salt (C10H14N2Na2O8.2H2O) (analytical reagent grade ความ
บริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.0% บริษัท Ajax finechem ประเทศออสเตรเลีย) 
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3.4 การเตรียมการทดลอง 
 3.4.1 การเตรียมสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน 
  1) เตรียม stock ของสารละลายออกซีเตตราซัยคลินที่ความเข้มข้น 10,000 มก./ลิตร 
โดยช่ังสารออกซีเตตราซัยคลิน 5 กรัม ละลายในน้ําปราศจากไอออน (deionized) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
แล้วและปรับปริมาตรให้ได้ 500 มล. เก็บไว้ในขวดสีชา 
  2) เตรียมสารละลายออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 80, 120, 200 และ 400 มก./ลิตร 
เพื่อใช้สําหรับการทดลองโดยปิเปตสารละลายออกซีเตตราซัยคลินจาก stock เริ่มต้นปริมาตร 4, 6, 10, 
และ 20 มล. ตามลําดับ แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 500 มล. ด้วยนํ้าปราศจากไอออนที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 
  3) ปรับค่าพีเอช (pH) ของสารละลายให้เท่ากับ 7 ด้วย 0.1 N NaOH 
 3.4.2 การเตรียมน้ําสําหรับชุดควบคุม  
  ฆ่าเชื้อนํ้าปราศจากไอออนด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ําท่ีความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที  
 3.4.3 การเตรียมเซลล์สาหร่ายเร่ิมต้น 

1) ทําการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella vulgaris โดยนําเซลล์สาหร่าย Chlorella 
vulgaris ปริมาตร 100 มล. เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร BG-11 ปริมาตร 400 มล. (คิดเป็นความเข้มข้น
ของเซลล์เริ่มต้น เท่ากับ 20% ของปริมาตรทั้งหมด)  

2) ทําการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส และให้อากาศตลอดเวลา
ส่วนการให้แสงใช้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ เป็นเวลา12 ช่ัวโมงต่อวัน 
(วัชระ, 2552) 

3) เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 7 วันจนสาหร่ายมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ีหรือเข้าสู่ระยะ
เอ็กซ์โพเนนเซียล (exponential phase) 

4) เซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เตรียมได้น้ีเป็น stock culture สําหรับใช้
ในการทดลองทั้งหมด  

5) เมื่อต้องการใช้สาหร่ายในการทดลองจึงนําเซลล์สาหร่ายจาก stock culture เข้าเครื่อง
เหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลางที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที แล้วแยกตะกอนเซลล์ออกจาก
สารละลาย จากนั้นทําการล้างเซลล์ด้วยนํ้าปราศจากไอออน 2 คร้ัง เพื่อกําจัดสารอินทรีย์ไอออนต่างๆ ที่
ตกค้าง แล้วป่ันแยกเซลล์ออกอีกคร้ัง จากน้ันเติมนํ้าปราศจากไอออนลง  ในเซลล์แล้ววัดค่าความหนาแน่น
ของเซลล์ โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง (optical density; OD) ด้วยเครื่องspectrophotometer ที่ความ
ยาวคลื่น 560 นาโนเมตร ทําการปรับความเข้มข้นของเซลล์ให้มีค่าการดูดกลืนแสง เท่ากับ 0.3 (วีนา, 2557) 
เพื่อใช้เป็นเซลล์เริ่มต้นในการทดลอง ในการเตรียมเซลล์เริ่มต้นได้ทําการนับจํานวนเซลล์และวิเคราะห์
นํ้าหนักเซลล์แห้งทุกครั้ง 
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3.5 วิธีสกัดและวิเคราะห์ตัวอย่างจากเซลล์สาหร่ายและน้ํา 
 การสกัดและวิเคราะห์ตัวอย่างจากเซลล์สาหร่ายและน้ําใช้วิธี solid phase extraction 
(AOAC, 1996) มีขั้นตอนดังนี้ 
 3.5.1 เตรียมสารเคมี 

1) เตรียมสารละลาย buffer (mcilvaine buffer EDTA) เพื่อใช้ในการสกัดโดยผสม
สารละลาย anhydrous dibasic sodium phosphate กับสารละลาย citric acid mono. จากน้ันทํา
การปรับพีเอช (pH) ให้เท่ากับ 1 และเติม EDTA 

2) เตรียมสารละลาย mobile phase โดยทําการละลาย oxalic acid ใน methanol 
HPLC grade ให้มีความเข้มข้น 0.01 M  

3.5.2 วิธีสกัด 
1) กรองแยกส่วนของสารละลายและเซลล์สาหร่ายออกจากกันจากนั้นนําเซลล์

สาหร่ายที่ได้มาล้างด้วยนํ้าปราศจากไอออน 2 ครั้ง  
2) นําตัวอย่างเซลล์สาหร่ายมาช่ังนํ้าหนักใส่ในบีกเกอร์ เติมสารละลาย mcilvaine 

buffer EDTA ปริมาตร 20 มล. 
3) นําไปปั่นด้วยเครื่อง ultrasonic homogenizer ย่ีห้อ ultraturrex รุ่น T25  
4) กรองเพื่อแยกส่วนของน้ํา และตะกอนเซลล์สาหร่ายด้วยกระดาษกรอง GF/C 

สําหรับเซลล์สาหร่ายที่ติดอยู่ในบีกเกอร์นํามาสกัดซํ้าด้วย mcilvaine buffer EDTA ปริมาตร 5 มล. 
และล้างกรวยกรองที่มีเซลล์สาหร่ายอีกครั้งด้วย mcilvaine buffer EDTA ปริมาตร 5 มล. 

5) รวมสารละลายที่กรองได้ทั้งหมดเพื่อนําไปสกัดด้วยวิธี solid phase extraction 
โดยใช้ strata-X33u ชนิด polymeric reversed phase (200 มก./6 มล.) ของ บริษัท Phenomenex 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

6) กระตุ้น SPE โดยใช้ methanol (HPLC grade) ปริมาตร 2 มล. และนํ้าปราศจาก
ไอออน ปริมาตร 2 มล.   

7) นําสารละลายที่กรองได้ทั้งหมดไปกรองผ่าน SPE ด้วยความเร็ว 10 มล./นาที 
8) ล้างตัวอย่างด้วย 20% methanol (HPLC grade) ปริมาตร 1 มล.  
9) elute ตัวอย่างด้วย acetronitrile : methanol (1:1) ปริมาตร 1 มล. จากน้ันนํา

สารละลายที่ได้ไปกรองผ่าน syringe filter nylon ขนาด 0.45 ไมโครเมตร ยี่ห้อ agela technologies 
และนําไปวิเคราะห์โดยเครื่อง HPLC (high performance liquid chromatography) ย่ีห้อ waters 
600 photodiode array คอลัมน์ที่ใช้ ย่ีห้อ HiQsil รุ่น C18HS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6 มม. ยาว 
150 มม. เป็น stationary phase ส่วน mobile phase ใช้acetonitile และ 0.01 M oxalic in MeOH 
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ด้วยอัตราส่วน 10:90, flowrate 1.0 มล./นาที สําหรับ detector ใช้ photodiode array detector  
ที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร ปริมาตรสารละลายที่ฉีด คือ 20 ไมโครลิตร 

10) สําหรับตัวอย่างน้ําที่แยกออกจากสาหร่าย (จากข้อ 1) นําไปวิเคราะห์ โดย 
เครื่อง HPLC 

 
3.6 วิธีการทดลอง 
 การทดลองแบง่เป็น 4 การทดลอง ดังนี้ 
 การทดลองที่ 1: การศึกษาความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่าย Chlorella vulgaris 

1) นําเซลล์สาหร่ายจาก stock culture (ค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.3) ที่เตรียมไว้ใส่ใน
ขวดทดลอง จํานวน 15 ขวดๆ ละ 100 มล. 

2) ปิเปตสารละลายออกซีเตตราซัยคลินจาก stock ความเข้มข้น 10,000 มก./ลิตร ลงในขวด
ทดลอง ปริมาตร 4 มล. จํานวน 3 ขวด, 6 มล. จํานวน 3 ขวด, 10 มล. จํานวน 3 ขวด และ 20 มล. 
จํานวน 3 ขวด  แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ้าปราศจากไอออน ให้มีปริมาตรสุดท้าย 500 มล.จะได้สารละลาย
ที่ใช้ในการทดลองที่มีเซลล์สาหร่าย 20% และความเข้มข้นสุดท้ายของออกซีเตตราซัยคลิน คือ 80, 120, 
200 และ 400 มก./ลิตร ตามลําดับ ทําการปรับค่าพีเอช (pH) ของสารละลาย เท่ากับ 7 ด้วย 0.1 N 
NaOH 

3) เตรียมชุดควบคุม (ไม่มีสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน) โดยใช้เซลล์สาหรา่ยเริ่มต้นปริมาตร 
100 มล. (จากข้อ 1) แล้วเติมนํ้าปราศจากไอออนเพื่อปรับปริมาตรสุดท้ายให้เป็น 500 มล. จํานวน 3 ขวด 

4) นําขวดทดลองทั้งหมดไปไว้ใน ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะ
ไม่มีแสง  

5) เก็บตัวอย่างเซลล์สาหร่ายไปวิเคราะห์น้ําหนักเซลล์แห้งและนับจํานวนเซลล์โดยใช้
haemacytometer ในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังจากเริ่มการทดลองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย 

6) ทดสอบความแปรปรวนของผลการทดลองแต่ละความเข้มข้น 
7) สรุปผลการทดลองโดยใชนํ้้าหนักเซลล์แห้งและจํานวนเซลล์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต

ของสาหร่าย รวมทั้งคํานวณอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของสาหร่ายเพื่อกําหนดความเข้มข้นของ
ออกซีเตตราซัยคลินที่ใชใ้นการทดลองต่อไป 
 หมายเหตุ: จากการทดลองนี้ พบว่า สาหร่าย Chlorella vulgaris มีการเจริญเติบโตในออกซี
เตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร ได้ดีที่สุด ในการทดลองที่ 2 จึงใช้ออกซีเตตราซัยคลินความ
เข้มข้น 400 มก./ลิตร 
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แผนผงัการทดลองที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลองที่ 2: ศึกษาจํานวนเซลล์เริ่มต้นของสาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เหมาะสม
ต่อการสะสมออกซีเตตราซัยคลิน 

1) เตรียมชุดทดลอง โดยนําเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น (stock culture) ปริมาตร 25, 50, และ 
100 มล. ใส่ในขวดทดลองความเข้มข้นละ 3 ขวด 

2) ปิเปตสารละลายออกซีเตตราซัยคลินจาก stock ความเข้มข้น 10,000 มก./ลิตร ลงใน
ขวดทดลอง ขวดละ 20 มล. แล้วปรับปริมาตรสุดท้ายให้เป็น 500 มล. ด้วยนํ้าปราศจากไอออน 

3) เตรียมชุดควบคุมโดยนําเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น (stock culture) ปริมาตร 25, 50, และ 
100 มล. ใส่ในขวดทดลองความเข้มข้นละ 3 ขวด แล้วปรับปริมาตรสุดท้ายให้เป็น 500 มล. ด้วยนํ้า
ปราศจากไอออน 

4) วางขวดทดลองและขวดควบคุมท้ังหมดไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส 
ภายใต้สภาวะไม่มีแสง  

5) เก็บตัวอย่างเซลล์สาหร่ายไปนับจํานวนเซลล์โดยใช้ haemacytometer ในวันที่ 0, 1, 
3, 5 และ 7 หลังจากเริ่มการทดลอง  

6) ทดสอบความแปรปรวนของผลการทดลองที่ได้จากชุดทดลองและชุดควบคุม 

การทดลองที่ 1: การศึกษาความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย Chlorella vulgaris

1) นําเซลล์สาหร่ายปริมาตร 100 มล. ใส่ในขวดทดลอง จากน้ันเติมสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน
ความเข้มข้น 80, 120, 200 และ 400 มก./ลิตร ตามลําดับ ปรับปริมาตรด้วยนํ้าปราศจากไอออน
ให้มีปริมาตรสุดท้าย 500 มล.

2) ทําการทดลองภายในห้องปฏิบัติการ ควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไม่มีแสง 
เป็นเวลา 7 วัน (ทําการทดลอง 3 ซํ้า)

3) เก็บตัวอย่างทุกวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 นําไปวิเคราะห์หานํ้าหนักเซลล์แห้งและนับจํานวนเซลล์

4) นําความเข้มข้นของสารละลายออกซีเตตราซัยคลินที่เหมาะสมไปใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 
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7) สรุปผลการศึกษาเพื่อหาจํานวนเซลล์เริ่มต้นของสาหร่าย Chlorella vulgaris สําหรับ
การศึกษาการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในเซลล์สาหร่าย 

 
หมายเหตุ: จากการทดลองนี้พบว่าจํานวนเซลล์เริ่มต้นของสาหร่าย Chlorella vulgaris 

ในสารละลายออกซีเตตราซัยคลินที่เหมาะสม คือ 10 % 
 

แผนผงัการทดลองที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทดลองที่ 3: การทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella  vulgaris 
1) นําเซลล์สาหร่ายเริ่มต้นจาก stock culture ใส่ในขวดทดลอง ขวดละ 50 มล. จํานวน 

14 ขวด 
2) ปิเปตสารละลายออกซีเตตราซัยคลินจาก stock ความเข้มข้น 10,000 มก./ลิตร ลงใน

ขวดทดลอง ขวดละ 20 มล. และปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 500 มล. ด้วยนํ้าปราศจากไอออน 
3) เตรียมชุดควบคุม นําเซลล์สาหร่ายเริ่มต้นจาก stock culture ใส่ในขวดทดลอง ขวดละ 

50 มล. จํานวน 14 ขวด และปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 500 มล. ด้วยนํ้าปราศจากไอออน 
4) นําขวดทดลองวางในห้องควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไม่มีแสง  

การทดลองที่ 2: ศึกษาจํานวนเซลล์เริ่มต้นของสาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เหมาะสมต่อการ
สะสมออกซีเตตราซัยคลิน 

1) เตรียมเซลล์สาหร่ายความเข้มข้นเริ่มต้น 5, 10และ 20% จากนั้นเติมสารละลายออกซีเตตรา
ซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร และปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 500 มล.

2) ทําการทดลองภายในห้องปฏิบัติการ ควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไม่มีแสง 
เป็นเวลา 7 วัน (ทําการทดลอง 3 ซํ้า) 

3) เก็บตัวอย่างทุกวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 นําไปวิเคราะห์การเจริญเติบโตด้วยการนับจํานวนเซลล์ 

4) นําความเข้มข้นของสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน 400 มก./ลิตร (จากการทดลองที่1) และ
เซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 10% (จากการทดลองที่ 2) ไปใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 
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5)  เก็บตัวอย่างในเวลาที่ 0, 1, 6, 12, 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง หลังจากเริ่มการทดลอง 
6) นําตัวอย่างสารละลายที่มีเซลล์สาหร่ายไปนับจํานวนเซลล์โดยใช้ haemacytometer 
7) นําตัวอย่างสารละลายที่มีเซลล์สาหร่ายปริมาตร 200 มล. ไปกรองแยกตัวอย่างน้ําและ

ตัวอย่างสาหร่าย แล้วทําการสกัดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณออกซีเตตราซัยคลินด้วยเครื่อง HPLC  
8) คํานวณค่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลิน (bioconcentration factor, BCF) ในเซลล์

สาหร่ายในเวลาที่ 0, 1, 6, 12, 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง  
 
แผนผงัการทดลองที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลองที่ 3: การทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris 

1) เตรียมเซลล์สาหร่ายความเข้มข้นเริ่มต้น 10% จากนั้นเติมสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน   
ความเข้มข้น 400 มก./ลิตร และปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 500 มล.

2) ทําการทดลองภายในห้องปฏิบัติการ ควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไม่มีแสง 
เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง 

3) เก็บตัวอย่างในเวลาที่ 0, 1, 6, 12, 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง นําไปวิเคราะห์การเจริญเติบโต   
ด้วยการนับจํานวนเซลล์ และนําไปสกัดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณออกซีเตตราซัยคลินด้วยเครื่อง HPLC 

4) คํานวณการสะสมออกซีเตตราซัยคลิน (bioconcentration factor, BCF) ในรูปของน้ําหนัก
เปียกในเวลาที่ 0, 1, 6, 12, 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง ดังนี้ 

BCF = CB/CW 
เม่ือ  CB  คือ ความเข้มข้นของสารในสาหร่าย 

     CW  คือ ความเข้มข้นของสารในน้ํา
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การทดลองที่ 4: การทดลองการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินในน้าํ 
1) เตรียมการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองที่ 3 โดยไม่มีการเติมเซลล์สาหร่าย จากน้ันนํา

ขวดทดลองวางในห้องควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไม่มีแสง 
2) เก็บตัวอย่างโดยปิเปตสารละลายจากขวดทดลอง ปริมาตร 1 มล. ในเวลาที่ 0, 1, 6, 12, 

24, 48 และ 72 ช่ัวโมง ไปวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง HPLC (ทําการทดลอง 2 ซํ้า) 
3) นําค่าท่ีได้ไปคํานวณการสลายตัวและค่าครึ่งชีวิต 

 
แผนผงัการทดลองที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลองที่ 4: การทดลองการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลิน 

1) เตรียมสารละลายออกซีเตตราซัยคลินเช่นเดียวกับการทดลองที่ 3 (ไม่มีการเติมเซลล์สาหร่าย)  

2) ทําการทดลองภายในห้องปฏิบัติการ ควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไม่มีแสง 
เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง 

3) เก็บตัวอย่างในเวลาที่ 0, 1, 6, 12, 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง นําไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC 

4) คํานวณการสลายตัว ดังนี้ 
Ct = Co e –kt 

เม่ือ Co คือ ความเข้มข้นของสารที่เวลาเริ่มต้น (มก./ลิตร) 
Ct คือ ความเข้มข้นของสารเมื่อเวลา t (มก./ลิตร) 
k  คือ อัตราคงที่ของการสลายตัว (ต่อช่ัวโมง) 
t  คือ เวลา 
e คือ exponential ของ k และ t
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3.7 การหาค่า Method detection limit และ % Recovery 
 การหาค่า Method detection limit (MDL) ทําโดยการ spike สารละลายออกซีเตตรา
ซัยคลินที่ความเข้มข้น 400 มก./ลิตร ลงในตัวอย่างสาหร่ายและนํ้า ทําการสกัดโดยวิธีเดียวกับการ
สกัดตัวอย่าง นําสารละลายไปวิเคราะห์โดยเคร่ือง HPLC ทําการวิเคราะห์ตัวอย่างแต่ละชนิด 3 ซํ้า
เพื่อหาค่า SD (Standard division) โดย 

การคํานวณค่า MDL คํานวณโดย 
MDL = 3 SD ของการสกัด 

 
การคํานวณ % Recovery คํานวณโดย 

 
% Recovery = ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินในตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ (มก./ลติร)  ×  100 

ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่เติมลงไปในตัวอย่าง (มก./ลิตร) 
 

สําหรับ MDL ของตัวอย่างสาหร่ายและตัวอย่างนํ้า เท่ากับ 1.96 มก./กรัม และ 1.47 มก./ลิตร 
ตามลําดับ ส่วน % Recovery ของตัวอย่างสาหร่ายและตัวอย่างน้ํา เท่ากับ 69% และ 92% ตามลําดับ 
 
3.8 การวิเคราะห์น้ําหนักเซลล์แห้ง 

1) วิเคราะห์นํ้าหนักเซลล์แห้งด้วยวิธี gravimetric method โดยการอบกระดาษกรอง GF/C 
ด้วยตู้อบ (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง นํามาวางในโถดูดความชื้น
นาน 24 ช่ัวโมง จนนํ้าหนักกระดาษกรองคงที่ จากนั้นนําไปช่ังเพื่อหาน้ําหนักกระดาษกรอง  

2) นําสารละลายตัวอย่างท่ีมีเซลล์สาหร่าย ปริมาตร 50 มล. ไปกรองผ่านกระดาษกรอง 
GF/C ที่อบแห้งแล้ว โดยใช้ชุดกรองต่อกับเครื่อง vacuum pump เพื่อแยกส่วนของสารละลายและ
เซลล์สาหร่าย จากนั้นนําแผ่นกระดาษกรองที่มีเซลล์สาหร่ายไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความช้ืนนาน 24 ชั่วโมง เพื่อให้นํ้าหนักคงท่ีก่อนนําไป
คํานวณน้ําหนักเซลล์แห้ง ดังนี้ 
 
นํ้าหนักเซลล์แห้ง (กรัม/ลิตร) = (น้ําหนักสาหร่ายและกระดาษกรอง–น้ําหนักกระดาษกรอง) x 1000 
     ปริมาตรตัวอย่าง (มล.) 
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3.9 การนับจํานวนเซลล์  
1) หยดตัวอย่างสาหร่ายจํานวน 1 หยดในช่องใส่ตัวอย่าง (load port) ของสไลด์ 

haemacytometer ที่มีกระจกปิดสไลด์ปิดอยู่ตัวอย่างสาหร่ายจะกระจายไปทั่วตารางสี่เหลี่ยม 
2) ทําการนับจํานวนเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ย่ีห้อ olympus รุ่น CH-2 โดยปรับกําลังขยาย

จากตํ่าไปสูง จากน้ันนับเซลล์สาหร่ายบนช่องสี่เหลี่ยมตรงกลาง (25 ช่องใหญ่ ซ่ึงภายในมีตารางขนาด
เล็กจํานวน 16 ช่อง) หากจํานวนเซลล์หนาแน่นมากอาจสุ่มนับ 5 ช่อง แต่ผลที่ได้ต้องคูณ 5 หรือสุ่มนับ 
10 ช่อง ผลที่ได้ต้องคูณ 2.5 ถ้าเซลล์สาหร่ายทับเส้นให้เลือกนับแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ ทับเส้นแนวบน
และเส้นแนวขวาให้นับ (ซ้าย-ล่างไม่นับ) หรือ ทับเส้นแนวล่างและเส้นแนวซ้ายให้นับ (ขวา-บนไม่นับ) 

3) คํานวณจํานวนเซลล์สาหร่ายต่อปริมาตรนํ้า ดังนี้ 
ปริมาตรของ haemacytometer counting chamber = กว้าง x ยาว x ลึก 

                          (ภายในตารางสี่เหล่ียม 1 ตาราง) = 1 มม. x 1 มม. x 0.1 มม.  
          = 1/104 มล. 
 

 
รูปที ่3.1 พ้ืนที่ตารางสําหรบัการนับเซลล์สาหร่าย 

ที่มา: ขจรเกียรติ์ (2552) 
 
3.10 การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

3.10.1 การคํานวณอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; µ) 
คํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะจากสูตร (สุดสายชล และ วชิราภรณ์, 2556) 

โดย  
µ    = ln (Nt) – ln (N0) 

          t – t0 
เม่ือ  Nt  คือ จํานวนเซลล์/มล. ที่เวลา t 

N0 คือ จํานวนเซลล์/มล. ที่เวลาเริ่มต้น 
  t   คือ เวลา 
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  หรือ สามารถหาได้จากการ plot กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ln N กับ เวลา โดยความชัน 
(slope) จากความสัมพันธ์เชิงเส้นทีไ่ด้ คือ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (µ) 

 
 3.10.2 การคํานวณค่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลิน (bioconcentration factor, 
BCF) ในเซลล์สาหร่าย  
  ค่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในเซลลส์าหร่าย Chlorella vulgaris  คํานวณโดย 

BCF = CB/CW 
 

เม่ือ CB  คือ ความเข้มข้นของสารออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย (มก./กก. น้ําหนักเปียก) 
CW คือ ความเข้มข้นของสารออกซีเตตราซัยคลินในน้ํา (มก./ลิตร) 

 
 3.10.3 การคํานวณการสลายตัว 
   คํานวณได้จากสูตร  Ct = Co e –kt 

 
เม่ือ Co คือ  ความเข้มข้นของสารที่เวลาเริ่มต้น (มก./ลติร) 

Ct คือ  ความเข้มข้นของสารเมื่อเวลา t (มก./ลิตร) 
k  คือ อัตราคงที่ของการสลายตัว (ต่อช่ัวโมง) 
t คือ เวลา 
e  คือ exponential ของ k และ t 

 
ค่า k ที่ได้จากการ plot กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ln (Ct/Co) กับ t ความชัน

จากความสัมพันธ์เชิงเส้น คือ ค่า k และค่าครึ่งชีวิต คํานวณโดย  
t½ = ln2 /k 

 
  3.12.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติของข้อมูลด้วยวิธี one-way ANOVA ที่ระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลในการทดลอง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล 

 
การศึกษาการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris ประกอบด้วยการ

ทดลองดังต่อไปนี้ 
1) การทดลองผลของความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย 

Chlorella vulgaris 
2) การทดลองเพื่อหาจํานวนเซลล์เริ่มต้นของสาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เหมาะสมต่อ

การสะสมออกซีเตตราซัยคลิน 
3) การทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella  vulgaris 
4) การทดลองการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินในสภาวะที่ใช้ในการทดลองการสะสม 

ผลการทดลองต่างๆ เป็นดังนี้ 
 
4.1 ผลการทดลองความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย Chlorella 

vulgaris 
 ออกซีเตตราซัยคลินที่ความเข้มข้นสูงๆอาจเป็นพิษต่อเซลล์สาหร่ายหรือมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่าย (Caicedo, 2000) ในการทดลองได้ศึกษาผลของออกซีเตตราซัยคลินความ
เข้มข้น 80, 120, 200 และ 400 มก./ลิตร ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายโดยวิธีการนับจํานวน
เซลล์และวิเคราะห์น้ําหนักเซลล์แห้ง ผลการทดลองเป็นดังนี้ 

4.1.1 การวัดการเจริญเติบโตโดยวิธีนับจาํนวนเซลล์ 
 ผลการนับจํานวนเซลล์ของสาหร่ายในชุดควบคุม พบว่า จํานวนเซลล์สาหร่ายค่อนข้าง

คงที่ (49 x104 เซลล์/มล.) ในวันที่ 1 และ 3 ของการทดลอง จากนั้นจํานวนเซลล์ลดลงอย่างรวดเร็วจน
ส้ินสุดการทดลอง (เหลือประมาณ 33 x104 เซลล์/มล.) (ตารางที่ 4.1) การที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
สาหร่ายถูกเพาะเลี้ยงในน้ําปราศจากไอออนจึงขาดสารอาหารสําหรับการเจริญเติบโต และสาหร่ายที่
นํามาใช้ในการทดลองยังได้มาจากเซลล์เร่ิมต้นที่อยู่ในระยะเอ็กซ์โพเนนเซียล (exponential phase)  
ซ่ึงเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มท่ี แต่เม่ือสาหร่ายอยู่ในการทดลองที่ไม่มีสารอาหารจึงเข้าสู่ระยะคงที ่
(stationary phase) โดยมีอัตราการแบ่งเซลล์เท่ากับอัตราการตายและเข้าสู่ระยะการตาย (death 
phase) จึงทําให้เห็นว่า growth curve มีลักษณะลดลง (รูปที่ 4.1) 



33 
 

 สําหรับจํานวนเซลล์เริ่มต้นของสาหร่ายท่ีใช้ในการทดลองกับออกซีเตตราซัยคลิน 
ความเข้มข้นต่างๆ พบว่า จํานวนเซลล์เริ่มต้นอยู่ระหว่าง 48 x104 - 50 x104 เซลล์/มล. ส่วนผลของ
จํานวนเซลล์สาหร่ายระหว่างการทดลอง พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเซลล์สาหร่ายใน
ออกซีเตตราซัยคลินทุกความเข้มข้น สาหร่ายมีลักษณะการเจริญเติบโตในทิศทางเดียวกัน คือ          
สาหร่าย Chlorella vulgaris มีการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนเซลล์สูงสุดในวันที่ 1 ของการทดลอง 
(ตารางที่ 4.1) แสดงว่าสาหร่ายที่อยู่ในระยะเอ็กซ์โพเนนเซียล (exponential phase) ต้ังแต่เริ่มทําการ
ทดลอง และยังคงมีการเจริญเติบโตในสภาวะที่ใช้ทดลองต่อไปได้อีก ซ่ึงต่างจากชุดควบคุมท่ีจํานวนเซลล์
เริ่มลดลงต้ังแต่วันแรกของการทดลอง สําหรับการทดลองที่ความเข้มข้น 80 และ 120 มก./ลิตร            
มีจํานวนเซลล์ของสาหร่ายลดลง แสดงว่าการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้เข้าสู่ระยะการตาย (death 
phase) ต้ังแต่วันที่ 3 จนสิ้นสุดการทดลอง ส่วนการทดลองที่ความเข้มข้น 200 และ 400 มก./ลิตร 
จํานวนเซลล์ของสาหร่ายค่อนข้างคงที่ในวันที่ 3 และ 5 ของการทดลองแสดงว่าการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายได้เข้าสู่ระยะคงที่ (stationary phase) และหลังจากนั้นจํานวนเซลล์ลดลงในวันที่ 7 แสดงว่า
การเจริญเติบโตของสาหร่ายได้เข้าสู่ระยะการตาย (death phase) (ตารางที่ 4.1) 
 
ตารางที่ 4.1 จํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเม่ือเพาะเลี้ยงใน   

ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 80, 120, 200, 400 มก./ลิตร และชุดควบคุม 
 
วันที่ จํานวนเซลล์สาหร่าย (104 เซลล์/มล.) ในออกซีเตตราซัยคลินที่ความเข้มข้น (มก./ลิตร) 

ชุดควบคุม 
 

ความเข้มข้น 
80 มก./ลิตร 

ความเข้มข้น 
120 มก./ลิตร 

ความเข้มข้น 
200 มก./ลิตร 

ความเข้มข้น 
400 มก./ลิตร 

0 49 48 48 50 50 
1 48 53 75 88 105 
3 48 49 54 65 84 
5 37 42 44 68 84 
7 33 33 41 53 70 
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รูปที ่4.1 จํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเม่ือเพาะเลี้ยงใน 

ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 80, 120, 200, 400 มก./ลิตร และชุดควบคุม 
 

  ผลการทดลองโดยการนับจํานวนเซลล์ แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลิน
ที่ใช้ทดลอง คือ 80, 120, 200 และ 400 มก./ลิตร มีผลทําให้จํานวนเซลล์ของสาหร่าย Chlorella 
vulgaris เพ่ิมสูงขึ้นและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกจากน้ันจํานวนเซลที่เพิ่มขึ้น
ยังสูงตามความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่ใช้ทดลอง โดยมีจํานวนเซลล์เพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่ 1  
ของการทดลองที่ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 80, 120, 200 และ 400 มก./ลิตร เท่ากับ 53x104, 
75x104, 88 x104 และ 105 x104 เซลล์/มล. ตามลําดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะสาหร่ายสามารถใช้
ไนโตรเจนที่อยู่ในโมเลกุลของออกซีเตตราซัยคลินเป็นอาหารในการเจริญเติบโต   

จากการศึกษาของ ภรณี และคณะ (2543) พบว่าสาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้ไนโตรเจนในน้ําเสีย และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในระยะเวลา 2-3 วันแรกของการทดลอง
เช่นเดียวกับการทดลองนี้ นอกจากนั้นการศึกษาของดํารงและคณะ (2554) ยังพบว่าไนโตรเจนเป็นธาตุ
อาหารหลักที่มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย ดังนั้นสาหร่าย Chlorella vulgaris จึงมี
อัตราการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเม่ืออยู่ในตัวกลางที่มีไนโตรเจนความเข้มข้นสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษานี้ที่พบว่าจํานวนเซลล์ของสาหร่ายที่เพาะเลี้ยงในสารละลายออกซีเตตราซัยคลินที่ความเข้มสูง
จะมีจํานวนเซลล์สงูกว่าเม่ืออยู่ในสารละลายออกซีเตตราซัยคลินที่ความเข้มข้นต่ํา 
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นอกจากนี้ผลการทดลองยังแสดงว่าความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่สูงถึง 400                     
มก./ลิตร ไม่เป็นพิษต่อสาหร่าย แต่กลับทําให้สาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ซ่ึงอาจเป็นผลมา
จากการที่สาหร่ายสามารถใช้ไนโตรเจนในโมเลกุลของออกซีเตตราซัยคลินเป็นสารอาหารในการ
เจริญเติบโตได้ 
 4.1.2 การวัดการเจริญเติบโตโดยการหาน้ําหนักเซลล์แห้ง 
 การวัดการเจริญเติบโตโดยใช้นํ้าหนักเซลล์แห้งของสาหร่าย Chlorella vulgaris  
พบว่า น้ําหนักเซลล์แห้งของสาหร่ายท่ีเพาะเลี้ยงในน้ําปราศจากไอออน (ชุดควบคุม) ในช่วง 5 วันแรก
ของการทดลอง มีน้ําหนักคงที่ เท่ากับ 0.02 กรัม/ลิตร และลดลงในวันที่ 7 เท่ากับ 0.01 กรัม/ลิตร 
(ตารางที่ 4.2) ส่วนน้ําหนักเซลล์แห้งของสาหร่ายที่เพาะเลี้ยงในออกซีเตตราซัยคลิน พบว่า นํ้าหนักเซลล์
แห้งของสาหร่าย จากการทดลองที่ความเข้มข้น 80 มก./ลิตร มีค่าใกล้เคียงกับชุดควบคุม และไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) ในขณะที่นํ้าหนักเซลล์แห้งที่ได้จากการทดลองที่ความเข้มข้น 
120, 200 และ 400 มก./ลิตร มีค่าสูงกว่าน้ําหนักเซลล์แห้งของสาหร่ายในชุดควบคุม โดยเม่ือเปรียบเทียบ
ผลการทดลองที่ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้นต่างๆ และชุดควบคุม พบว่า นํ้าหนักเซลล์แห้งของ
สาหร่ายมีความแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญ (p<0.05)  

 
ตารางที่ 4.2 นํ้าหนักเซลล์แห้งของสาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เพาะเลี้ยงในออกซีเตตราซัยคลิน

ความเข้มข้น 80, 120, 200, 400 มก./ลิตร และชุดควบคุม   

วันที่ 
 

 
นํ้าหนักเซลล์แห้งของสาหร่าย (กรัม/ลิตร) ในออกซีเตตราซัยคลินที่ความเข้มข้น (มก./ลิตร)

ชุดควบคุม 
ความเข้มข้น 
80 (มก./ลิตร) 

ความเข้มข้น 
120 (มก./ลิตร) 

ความเข้มข้น 
200 (มก./ลิตร) 

ความเข้มข้น 
400 (มก./ลิตร) 

0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
1 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 
3 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 
5 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 
7 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 
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 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่ใช้ทดลอง คือ 120, 200 
และ 400 มก./ลิตร ทําให้นํ้าหนักเซลล์แห้งของสาหร่าย Chlorella vulgaris สูงกว่าในชุดควบคุมท่ีไม่มี
ออกซีเตตราซัยคลิน และน้ําหนักเซลล์แห้งยังสูงขึ้นตามความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่ใช้ทดลอง 
สอดคล้องกับผลการทดลองการวัดการเจริญเติบโตด้วยวิธีนับจํานวนเซลล์ส่วนน้ําหนักเซลล์แห้งที่ได้จาก
การทดลองที่ความเข้มข้น  80 มก./ลิตร ไม่แตกต่างกับชุดควบคุม (รูปที่ 4.2) การที่น้ําหนักเซลล์แห้ง
ของสาหร่ายในชุดควบคุมและจากการทดลองที่ความเข้มข้น 80 มก./ลิตร ค่อนข้างคงที่เนื่องจากเซลล์
สาหร่ายมีขนาดเล็กมาก เม่ือสาหร่ายมีการเจริญเติบโตน้อยเนื่องจากขาดอาหารจึงทําให้นํ้าหนักเซลล์
แห้งของสาหร่ายไม่สูงขึ้น  
 

 
รูปที่ 4.2 นํ้าหนักเซลล์แหง้ของสาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เพาะเลี้ยงในออกซีเตตราซัยคลิน

ความเข้มข้น 80, 120, 200, 400 มก./ลิตร และชุดควบคุม 
 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการศึกษาการเจริญเติบโตโดยใช้นํ้าหนักเซลล์แห้งให้ผลไม่ดีเท่า
วิธีการนับจํานวนเซลล์ โดยการนับจํานวนเซลล์น่าจะเป็นวิธีการที่บ่งชี้การเจริญเติบโตที่แม่นยํากว่า
เนื่องจากผู้วิเคราะห์สามารถศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้ชัดเจน อีกท้ังวิธีนี้ยังให้ผล
รวดเร็วและใช้ปริมาณตัวอย่างสาหร่ายเพื่อวิเคราะห์น้อย ส่วนการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายโดย
ใช้น้ําหนักเซลล์แห้งค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากเซลล์สาหร่ายมีขนาดเล็ก จึงจําเป็นต้องเพาะเลี้ยงให้มี
ปริมาณตัวอย่างมากพอเพื่อใช้สําหรับการวิเคราะห์ นอกจากนั้นการเพาะเลี้ยงในสภาวะที่ไม่มีแสงและ
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อากาศทําให้การเพิ่มจํานวนเซลล์น้อยและเห็นความแตกต่างของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นได้ยากถึงแม้ระยะเวลา
ในการเพาะเลี้ยงจะนานขึ้นก็ตาม 

4.1.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (µ)ของสาหร่าย 
 การคํานวณอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของสาหร่าย (specific growth rate, µ) 
สามารถคํ านวณโดยเทียบจํานวนเซลล์ที่ เ พ่ิมขึ้ นตามการเปลี่ ยนแปลงของเวลาจากสูตร 
 [µ = ln (Nt – N0)/(t – t0)] (สุดสายชล และ วชิราภรณ์, 2556)  หรือ จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 
ln (จํานวนเซลล์/มล.) x 104 กับ เวลา (วัน) โดยความชัน (slope) จากความสัมพันธ์เชิงเส้น คือ อัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะ (µ) (รูปที่ 4.3) พบว่า ค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ(µ) ของสาหร่ายจากการ
ทดลองท่ีออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร (µ = -0.06 ต่อวัน) สูงกว่าท่ีได้จากการทดลอง
ที่ความเข้มข้น 200 มก./ลิตร (µ =  -0.08 ต่อวัน) 120 มก./ลิตร (µ = -0.10 ต่อวัน) และ 80 มก./ลิตร 
(µ = -0.08 ต่อวัน) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.3) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (µ) ของสาหร่ายที่ได้รับ
ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร (µ = -0.06 ต่อวัน) ยังสูงกว่าสาหร่ายในชุดควบคุมท่ี
เพาะเลี้ยงในน้ําปราศจากไอออน (µ = -0.07 ต่อวัน) 
 ผลการทดลองทั้ งหมดนี้ จึ งสรุปได้ ว่ าความเข้มข้นของออกซี เตตราซัยคลิน  
400 มก./ลิตร ไม่เป็นพิษต่อสาหร่าย แต่กลับทําให้สาหร่ายมีจํานวนเซลล์สูงสุด โดยเพิ่มจาก 50 x104  
เซลล์/มล. เป็น 105 x104 เซลล์/มล. ในเวลา 1 วัน ด้วยอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะหรือ µ =-0.06 ต่อวัน 
และนํ้าหนักเซลล์แห้งเพิ่มขึ้นจาก 0.02 กรัม/ลิตร เป็น 0.06 กรัม/ลิตร ดังนั้นในการทดลองขั้นตอนต่อไปจึง
ใช้ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินเท่ากับ 400 มก./ลิตร 
 
ตารางที่ 4.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (µ) ของสาหร่าย Chlorella vulgaris ในการทดลองที่

ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 80, 120, 200, 400 มก./ลิตร และชุดควบคุม 
ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลิน (มก./ลิตร) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (µ) (เซลล์/วัน) 

ชุดควบคุม -0.07 
80 -0.08 
120 -0.10 
200 -0.08 
400 -0.06 
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(ก) (ข)  

 
(ค)  (ง)  

 
(จ)  

รูปที ่4.3 ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง ln (จํานวนเซลล์/มล.) x104 กับ เวลา (วัน) 
 ในการทดลองที่ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 80, 120, 200, 400 มก./ลิตร  

และชุดควบคุม (ก) ชุดควบคุม (ข) 80 มก./ลิตร (ค) 120 มก./ลิตร  
(ง) 200 มก./ลติร (จ) 400 มก./ลิตร 
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4.2 ผลการทดลองการหาจํานวนเซลล์เริ่มต้นของสาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เหมาะสมต่อการ
สะสมออกซีเตตราซัยคลิน 

 ผลการทดลองในข้อ 4.1 พบว่า ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร และจํานวน
เซลล์สาหร่ายเริ่มต้นความเข้มข้น 20% ของสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน สาหร่ายสามารถเจริญเติบโต
และทนต่อความเป็นพิษได้ ดังนั้นในการทดลองนี้จึงได้ศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายโดยใช้จํานวน
เซลล์เริ่มต้น 3 ความเข้มข้น คือ 5, 10 และ 20% ของสารละลายออกซีเตตราซัยคลินหรือมีจํานวนเซลล์
เท่ากับ 20x104, 33x104 และ 50 x104 เซลล์/มล. ตามลําดับ  

 สําหรับผลการทดลองในชุดควบคุมท้ัง 3 ชุด (จํานวนเซลล์เริ่มต้นเป็น 5, 10 และ 20% ของ
นํ้าปราศจากไอออน) ที่ทําควบคู่ไปกับการทดลองโดยมีจํานวนเซลล์เริ่มต้นเป็น 5, 10 และ 20% ของ
สารละลายออกซีเตตราซัยคลิน พบว่า จํานวนเซลล์ของสาหร่ายในชุดควบคุมลดลงตามเวลาตลอดการ
ทดลอง (รูปที่ 4.4, 4.5 และ 4.6) ส่วนผลการทดลองที่มีจํานวนเซลล์เริ่มต้น 5% ของสารละลายออกซี  
เตตราซัยคลิน พบว่า จํานวนเซลล์ที่ลดลงตามเวลาไม่ต่างจากชุดควบคุม (รูปที่ 4.4) ในขณะที่ผลการ
ทดลองที่มีจํานวนเซลล์เริ่มต้น 10 และ 20% ของสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน พบว่า จํานวนเซลล์
เพิ่มขึ้นสูงสุดในวันแรกของการทดลอง และลดลงอย่างช้าๆ ในเวลาต่อมา (รูปท่ี 4.5 และ 4.6) แสดงว่า
ออกซีเตตราซัยคลินไม่เป็นพิษต่อสาหร่าย จากนั้นจํานวนเซลล์ค่อนข้างคงที่ในวันที่ 1 และ 3 แสดงว่า
การเจริญเติบโตของสาหร่ายอยู่ในระยะคงที่ (stationary phase) และจะเข้าสู่ระยะการตาย (Death 
phase) ในวันที่ 7 ของการทดลอง 

 

 
รูปที ่4.4 เปรียบเทียบจํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ในชุดควบคุมกับชุดทดลองที่ 

จํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 5% ของสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน 
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รูปที ่4.5 เปรียบเทียบจํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ในชุดควบคุมกับชุดทดลองที่

จํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 10% ของสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน 
 

 
รูปที ่4.6 เปรียบเทียบจํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ในชุดควบคุมกับชุดทดลองที่

จํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 20% ของสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน 
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ทดลองข้ันต่อไปจึงเลือกใช้จํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้นที่มีความเข้มข้น 10% ของสารละลายออกซีเตตรา
ซัยคลินหรือมีจํานวนเซลล์เร่ิมต้นเท่ากับ 33 x104 เซลล์/มล. และใช้ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น
400 มก./ลิตร  

 
ตารางที่ 4.4  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (µ) ของสาหร่าย Chlorella vulgaris ในชุดควบคุม   

กับชุดทดลองที่จํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 5, 10, 20% ของสารละลาย            
ออกซีเตตราซัยคลินในระยะเวลา 7 วัน 

 
จํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น (%) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (µ) (เซลล์/วัน) 
ชุดควบคุม ชุดทดลอง 

5 -0.08 -0.04 
10 -0.06 -0.03 
20 -0.05 -0.06 

 
4.3 ผลการทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris 
 การทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris ใช้เวลา 72 ช่ัวโมง 
โดยระหว่างการทดลองมีการนับจํานวนเซลล์และศึกษาลักษณะของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ รวมทั้งการวิเคราะห์ปริมาณออกซีเตตราซัยคลินที่สะสมในเซลล์สาหร่าย ผลการทดลองเป็น 
ดังนี้ 
 4.3.1 ผลการนับจํานวนเซลล์ 
 ผลการนับจํานวนเซลล์ในชุดทดลองนี้ ให้ผลสอดคล้องกับการทดลองที่ผ่านมา คือ 
จํานวนเซลล์สาหร่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเวลา และมีจํานวนเซลล์สูงกว่าการทดลองในชุดควบคุม 
(ตารางที่ 4.5) โดยสาหร่ายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในชั่วโมงที่ 24 ของการทดลอง จากนั้นจะเข้าสู่
ระยะคงที่ (stationary phase) ส่วนสาหร่ายในชุดควบคุมมีจํานวนเซลล์ลดลงตามเวลาตลอดการทดลอง 
(รูปที่ 4.8) และมีการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะการตาย (death phase) สําหรับชุดทดลองมีการเพิ่มจํานวน
เซลล์อย่างรวดเร็วโดยสามารถเพิ่มจํานวนขึ้นอีก 1 เท่าในเวลาเพียง 1 วัน (เพิ่มจากประมาณ 30 x104 
เซลล์/มล. เป็น 61 x104 เซลล์/มล.) และเม่ือศึกษาลักษณะของเซลล์ที่มีการสะสมออกซีเตตราซัยคลิน
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า สีของเซลล์เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้ม ซ่ึงต่างจากเซลล์สาหร่ายในชุดควบคุม
ที่มีลักษณะเป็นสีเขียว รูปร่างทรงกลม ขนาดเล็ก (รูปที่ 4.9) 
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ตารางที่ 4.5 จํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ในชุดควบคุมกับชุดทดลองที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามเวลาในช่วง 72 ช่ัวโมง 

ช่ัวโมงที่ 
จํานวนเซลล์สาหร่าย (104 เซลล์/มล.) 

ชุดควบคุม ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 (มก./ลิตร) 
0 30 31 
6 28 31 
12 28 35 
24 26 61 
48 23 56 
72 20 51 

 

 
รูปที ่4.8 เปรียบเทียบจํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ในชุดควบคุมกับ 

ชุดทดลองที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วง 72 ช่ัวโมง 
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ตารางที่ 4.6 ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella  vulgaris และในน้ําท่ีใช้
ทดลองภายในเวลา 72 ช่ัวโมง 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินในตัวอย่าง* ค่า BCF* 
สาหร่าย (CB) (มก./กก น้ําหนักเปียก) น้ํา (Cw) (มก./ลิตร) (ลิตร/กก.น้ําหนักเปียก) 

0 0 320.80 ± 9.35 0 
1 188.15 ± 9.28 319.84 ± 9.32 0.59 ± 0.05 
6 191.23 ± 16.82 315.08 ± 9.18 0.61 ± 0.04 
12 173.29 ± 16.69 309.46 ± 9.02 0.56 ± 0.07 
24 173.27 ± 23.75 298.51 ± 8.70 0.58 ± 0.06 
48 165.44 ± 13.11 277.78 ± 8.09 0.60 ± 0.06 
72 146.06 ± 26.46 258.48 ± 7.53 0.56 ± 0.09 

*ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean + SD) 
 

 
รูปที ่4.10 ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินในสาหรา่ย Chlorella  vulgaris 

และในน้ําท่ีใช้ทดลองภายในเวลา 72 ช่ัวโมง 
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 4.3.4 ค่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris (bioconcentration 
factor, BCF) 

ค่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris (BCF) คํานวณ
ได้จากความเข้มข้นของสารในสาหร่าย (CB) หารด้วยความเข้มข้นของสารในน้ํา (Cw) ผลการคํานวณ
พบว่า ค่าการสะสม (BCF) ออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella  vulgaris เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายในชั่วโมงแรกของการทดลอง โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.59 + 0.05 ลิตร/กก.นํ้าหนักเปียก 

 หลังจากนั้น ค่า BCF ค่อนข้างคงที่ (รูปท่ี 4.11) ทั้งนี้เน่ืองจากการสะสมออกซีเตตรา
ซัยคลินในสาหร่าย (CB) อาจถึงจุด steady state ในน้ําแล้ว เน่ืองจากมวลของสารที่ถูกสะสมไว้ในเซลล์
สาหร่ายมีเพียงเล็กน้อย ในขณะที่มวลของออกซีเตตราซัยคลินในนํ้าสูงมาก จึงทําให้ค่า BCF  
ไม่เปลี่ยนแปลงในระยะหลังของการทดลอง 

เม่ือเปรียบเทียบผลจากการศึกษาค่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย 
Chlorella vulgaris จากงานวิจัยน้ีกับการศึกษาอื่นที่ผ่านมา พบว่า ค่าการสะสม (BCF) ในสาหร่าย 
Chlorella vulgaris มีค่าค่อนข้างต่ํา เม่ือเทียบกับค่า BCF ในพืชนํ้าชนิดอ่ืน เช่นการศึกษาของ ชลธิชา 
(2556) ที่พบว่า ไข่นํ้ามีค่า BCF สูงสุดประมาณ 600.56 ลิตร/กก.นํ้าหนักเปียก ทั้งนี้เน่ืองจากสาหร่ายมี
ขนาดเล็กมาก จึงมีพื้นที่ผิวภายในเซลล์ที่ใช้ในการสะสมสารได้เพียงเล็กน้อย 
 

 
รูปที ่4.11 ค่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris ในเวลา 72 ช่ัวโมง 
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4.4 ผลการทดลองการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลิน 
 เนื่องจากความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินในน้ําลดลงได้ ทั้งจากการสลายตัวตาม
ธรรมชาติในสภาวะท่ีใช้การทดลอง และการดูดซับหรือสะสมสารโดยสาหร่าย ดังนั้นในการทดลองนี้จึงได้
ศึกษาการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินในน้ํา โดยคํานวณอัตราคงที่การสลายตัวของออกซีเตตรา
ซัยคลินในสภาวะเดียวกับที่ใช้ในการทดลองการสะสม 
 สําหรับอัตราคงที่การสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินในน้ํา (degradation rate constant, 
k) ซ่ึงได้จากความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง ln (ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลิน) กับเวลา พบว่า k   
มีค่า เท่ากับ 0.003 ต่อช่ัวโมง (รูปที่ 4.12 ) หรือเท่ากับ 0.072 ต่อวัน และมีค่าครึ่งชีวิต (half-life)  
เท่ากับ 9.625 วัน แสดงว่าในสภาวะแวดล้อมที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ ไม่มีแสง และควบคุมอุณหภูมิ
28 องศาเซลเซียส ทําให้ออกซีเตเตราซัยคลินสลายตัวช้า ผลการทดลองนี้ยังสอดคล้องกับผลการ 
ศึกษาของ  (Samuelsen, 1989) ที่พบว่า การสลายตัวของออกซีเตตาซัยคลินในแหล่งน้ําธรรมชาติที่ 
pH 7 - 9 อุณหภูมิอยู่ในช่วง 25 – 30 องศาเซลเซียส มีค่าครึ่งชีวิต (half-life) อยู่ระหว่าง 240-288 
ช่ัวโมงหรือ 10-12 วัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวว่าการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินในน้ําท่ีสภาวะการ
ทดลองน้ีไม่น่าจะมีผลต่อการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย 

รูปที ่4.12 ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง ln (ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินในน้าํ) กับ เวลา 

y = -0.003x + 5.75 , R² = 0.87
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บทที่ 5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการศึกษา  

การศึกษาผลของออกซีเตตราซัยคลินต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย Chlorella vulgaris   
ที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 80, 120, 200 และ 400 มก./ลิตร ภายใต้สภาวะที่ไม่เติมอากาศ ไม่ให้แสง และ
ควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส พบว่า ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้นของ 400 มก./ลิตร ไม่เป็น
พิษต่อสาหร่ายแต่กลับทําให้สาหร่ายเจริญโตเติบได้สูงสุด โดยมีจํานวนเซลล์เฉลี่ยสูงขึ้นจาก 48x104  
เป็น 105 x104 เซลล์/มล. น้ําหนักเซลล์แห้งเพิ่มขึ้นจาก 0.02 กรัม/ลิตร เป็น 0.06 กรัม/ลิตร ในเวลา    
1 วัน โดยอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (µ) เท่ากับ -0.06 ต่อวัน ผลการทดลองสรุปได้ว่า สาหร่ายมีการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ตามความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาหร่าย
สามารถใช้ไนโตรเจนที่อยู่ในโมเลกุลของออกซีเตตราซัยคลินเป็นอาหารในการเจริญเติบโต  

การศึกษาเพื่อหาจํานวนเซลล์สาหร่ายเพ่ือใช้ในการทดลองการสะสม พบว่า จํานวนเซลล์
เริ่มต้นที่ 10% ของสารละลายออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร สาหร่ายมีการ
เจริญเติบโตมากกว่าการใช้จํานวนเซลล์เร่ิมต้น 5 และ 20% ของสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะสาหร่ายมีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม สามารถสัมผัสกับออกซีเตตราซัยคลินได้อย่าง
ทั่วถึงและทําให้สะสมออกซีเตตราซัยคลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สําหรับการศึกษาการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris โดยใช้ออกซี
เตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./กรัม และจํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 10% ของสารละลายออกซี
เตตราซัยคลิน ในการทดลองในสภาวะที่ไม่มีแสง ควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 
ช่ัวโมง พบว่า เซลล์สาหร่ายสามารถสะสมออกซีเตตราซัยคลินได้อย่างรวดเร็วต้ังแต่ช่ัวโมงแรกของการ
ทดลอง และสูงสุด เท่ากับ 191.23 มก./กก.นน.เปียก ในชั่วโมงที่ 6 ของการทดลอง จากนั้นการสะสม
ออกซีเตตราซัยคลินในเซลล์สาหร่ายค่อนข้างคงที่ ซ่ึงอาจเป็นไปได้ที่การสะสมถึงจุด steady state    
เม่ือคํานวณค่าการสะสม (BCF) ออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris พบว่า ค่า BCF     
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 0.59 (ลิตร/กก.) ส่วนการทดลองการสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินในนํ้าใน
สภาวะท่ีไม่มีแสง และควบคุมอุณหภูมิที่ 28 องศาเซลเซียส พบว่า อัตราคงที่การสลาย เท่ากับ 0.003 
ต่อช่ัวโมง หรือเท่ากับ 0.072 ต่อวัน ซ่ึงมีค่าครึ่งชีวิต (half-life)  เท่ากับ 9.625 วัน ถึงแม้ว่าออกซีเตตรา
ซัยคลินสามารถสลายตัวในน้ําได้ แต่เนื่องจากความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินที่ใช้ในการทดลอง
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สูงมาก ในขณะที่การสะสมออกซีเตตราซัยคลินของเซลล์สาหร่ายมีเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
การสลายตัวของออกซีเตตราซัยคลินในน้ําไม่ส่งผลต่อการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความสามารถของสาหร่าย Chlorella vulgaris ในการสะสม    
สารมลพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนในแหลง่น้ําหรือในสภาวะที่มีสารปนเปื้อนมากกว่าหน่ึงชนิด 
 2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในน้ําท่ีมีคุณสมบัติหรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก
ย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
การเตรียมสารเคมีและอาหารเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
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1. การเตรียมสารเคม ี
 สารละลาย buffer (mcilvaine buffer EDTA) 

1) ช่ัง Di-sodium hydrogen orthophosphate anhydrous (Na2HPO4) จํานวน 28.4 กรัม 
นํามาละลายด้วยน้ําปราศจากไอออน และปรับปริมาตรเป็น 1,000 มล. 

2) ช่ัง citrate acid monohydrate (C6H8O7.H2O) จํานวน 21 กรัม นํามาละลายด้วยน้ํา
ปราศจากไอออน และปรับปริมาตรเป็น 1,000 มล. 

3) นําสารละลายที่ได้จากข้อ 1 (anhydrous dibasic sodium phosphate) จํานวน 625 มล. 
ผสมกับสารละลายที่ได้จากข้อ 2 (citric acid mono.) จํานวน 1,000 มล. เขย่าให้เข้ากัน นําไปปรับพีเอชให้
เป็น 1 ด้วย HCL conc. 

4) ช่ัง EDTA-di-sodium salt (C10H14N2Na2O8.2H2O) จํานวน 60.5 กรัม ผสมกับสารละลายใน
ข้อ 3 ที่ปรับพีเอชแล้ว 
 
 สารละลาย mobile phase (สารละลาย oxalic acid 0.91 M ใน methanol) 

1) ช่ัง oxalic acid จํานวน 1.26 กรัม นํามาละลายใน methanol HPLC grade ปรับปริมาตร ให้ได้ 
1,000 มล. 

2. การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
สูตรอาหาร BG-11   
สาร              ปริมาตร (กรัม/ลิตร)  
NaNO3       1.500  
K2HPO4       0.040   
MgSO4 ·7H2O           0.075  
CaCl2·2H2O            0.036  
citric acid            0.006  
ferric ammonium citrate             0.006  
EDTA (disodium salt)         0.001  

 NaCO3       0.020  
trace metal solution*              1.000    

 
ละลายส่วนผสมทั้งหมดแล้วปรับพีเอช (pH) ให้ได้เท่ากับ 7 จากน้ันปรับปริมาตรนํ้าให้ครบ  1 

ลิตร แล้วนําไปฆ่าเชื้อด้วยหม้อน่ึงความดันไอที่ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็น
เวลา 15 นาที 
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หมายเหตุ:  *trace metal solution มีส่วนประกอบดงันี ้

สาร             ปริมาตร (กรัม/ลิตร)  
H3BO3       2.8600  
MnCl2.4H2O           1.8100  
ZnSO4.7H2O           0.2220   
NaMoO4.5H2O           0.0390  
CuSO4.5H2O           0.0790  
Co(NO3)2.6H2O       0.0494 
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ภาคผนวก ข  
การเตรียมเซลล์สาหร่ายเร่ิมต้นและการสกัดตัวอย่างจากเซลล์สาหร่าย 
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1.การเตรียมเซลล์สาหร่ายเร่ิมต้น 

 
 

 
 
รูปภาคผนวกที่ ข.1 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella vulgaris ในอาหารสูตร BG-11 ภายใต้สภาวะท่ีมี

การให้อากาศและแสงที่มีความเข้ม 2,000 ลักซ์วันละ 12 ช่ัวโมง 
 

 
 

รูปภาคผนวกที่ ข.2 สาหร่าย Chlorella vulgaris หลังจากที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 7 วัน 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลผลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

1. การทดลองผลของความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย 
Chlorella vulgaris 

 
ตารางภาคผนวกที่ ค.1 จํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา เม่ือเพาะเลี้ยงใน

ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 80, 120, 200 และ 400 มก./ลิตร และชุดควบคุม 
 

วันที่ 
 

จํานวนเซลล์สาหร่าย (104 เซลล์/มล.) ในออกซีเตตราซัยคลินที่ความเข้มข้น (มก./ลิตร) 
ชุดควบคุม 

 
ความเข้มข้น 
80 มก./ลิตร 

ความเข้มข้น 
 120มก./ลิตร 

ความเข้มข้น  
200มก./ลิตร 

ความเข้มข้น  
400มก./ลิตร 

0 49 48 48 50 50 
1 48 53 75 88 105 
3 48 49 54 65 84 
5 37 42 44 68 84 
7 33 33 41 53 70 

 
ตารางภาคผนวกที่ ค.2 น้ําหนักเซลล์แห้งของสาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เพาะเลี้ยงในออกซีเตตราซัยคลิน

ความเข้มข้น 80, 120, 200 และ 400 มก./ลิตร และชุดควบคุม 

วันที่ 
 

 
น้ําหนักเซลล์แห้งของสาหร่าย (กรัม/ลิตร)  ในออกซีเตตราซัยคลินที่ความเข้มข้น (มก./ลิตร) 

ชุดควบคุม 
ความเข้มข้น  
80 (มก./ลิตร) 

ความเข้มข้น 
120 (มก./ลิตร) 

ความเข้มข้น 
200 (มก./ลิตร) 

ความเข้มข้น 
400 (มก./ลิตร) 

0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
1 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 
3 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 
5 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 
7 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 
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2.การทดลองเพื่อหาจํานวนเซลล์เร่ิมต้นของสาหร่าย Chlorella  vulgaris ที่เหมาะสมต่อการสะสม
ออกซีเตตราซัยคลิน 

 
ตารางภาคผนวกที่ ค.3 จํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris  ในชุดควบคุมกับชุดทดลองที่จํานวนเซลล์

เริ่มต้น 5%, 10% และ 20% ของออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร 

วันที่ 

 
จํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้นในออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร (104 เซลล์/มล.)
จํานวนเซลล์เร่ิมต้น 5%  จํานวนเซลล์เริ่มต้น 10%  จํานวนเซลล์เริ่มต้น 20%  

ชุดควบคุม 
ออกซีเตตรา
ซัยคลิน 400 
มก./ลิตร 

ชุดควบคุม
ออกซีเตตรา
ซัยคลิน 400  
มก./ลิตร 

ชุดควบคุม 
ออกซีเตตรา
ซัยคลิน 400 
มก./ลิตร 

0 22 20 33 33 50 48 
1 19 19 24 60 40 100 
3 17 15 21 58 38 95 
5 16 16 20 48 31 74 
7 12 15 16 48 32 73 

 

 
รูปภาคผนวกที่ ค.1 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (u) ของจํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 5% 

ที่เพาะเลี้ยงในน้ําปราศจากไอออน(ชุดควบคุม) 

y = -0.08x - 0.01, R² = 0.91
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รูปภาคผนวกที่ ค.2 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (u) ของจํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 5% 

ที่เพาะเลี้ยงในออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร 
 

 
รูปภาคผนวกที่ ค.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (u) ของจํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 10%   

ที่เพาะเลี้ยงในน้ําปราศจากไอออน(ชุดควบคุม) 
 

y = -0.04x - 0.03, R² = 0.92
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y = -0.06x - 0.23, R² = 0.93
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รูปภาคผนวกที่ ค.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (u) ของจํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 10%         ที่

เพาะเลี้ยงในออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร 
 

 
รูปภาคผนวกที่ ค.5 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (u) ของจํานวนเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น 20% 

ที่เพาะเลี้ยงในน้ําปราศจากไอออน (ชุดควบคุม) 
 

y = -0.03x + 0.67, R² = 0.95
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รูปภาคผนวกที่ ค.6 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (u) ของจํานวนเซลล์สาหร่ายเร่ิมต้น 20%        

ที่เพาะเลี้ยงในออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 มก./ลิตร 
 
3. การทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris 
 
ตารางภาคผนวกที่ ค.4 จํานวนเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris ในชุดควบคุมกับชุดทดลองที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วง 72 ช่ัวโมง 

ช่ัวโมงที่ 
จํานวนเซลล์สาหร่าย (104 เซลล์/มล.)  

ชุดควบคุม ออกซีเตตราซัยคลินความเข้มข้น 400 (มก./ลิตร) 
0 30 31 
6 28 31 
12 28 35 
24 26 61 
48 23 56 
72 20 51 

 
 

y = -0.06x + 0.82, R² = 0.88
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ตารางภาคผนวกที่ ค.5 ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris และในน้ํา
ที่ใช้ทดลอง 

ช่ัวโมงที่ 
 

ความเข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินในตัวอย่าง 
สาหร่าย Chlorella  vulgaris (CB) (มก./กก. นน.เปียก) นํ้า (Cw) (มก./ลิตร) 

ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่2 ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 
0 0.00 0.00 327.41 314.19 
1 181.58 194.71 326.43 313.25 
6 203.12 179.33 321.57 308.59 
12 161.50 185.09 315.83 303.08 
24 190.07 156.48 304.67 292.36 
48 156.17 174.71 283.50 272.05 
72 164.77 127.35 263.81 253.15 

 
ตารางภาคผนวกที่ ค.6 ค่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลินจากน้ําในสาหร่าย Chlorella vulgaris 

(bioconcentration factor, BCF) ในเวลาที่ 0, 1, 6, 12, 24, 48 และ 72 
ช่ัวโมงของการทดลอง  

 ช่ัวโมงที่ 
 

 
ค่าการสะสม (BCF) ออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris 

ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 เฉลี่ย 
0 0.00 0.00 0.00 
1 0.56 0.62 0.59 
6 0.63 0.58 0.61 
12 0.51 0.61 0.56 
24 0.62 0.54 0.58 
48 0.55 0.64 0.60 
72 0.62 0.50 0.56 

 
 
 
 
 



 

4.การ
ตาราง

ชั่วโ

0
4
2
7
9

 
 
5. การ
 

รู

 
 

รทดลองการสล
งภาคผนวกที่ 

โมงที่ 

0 
4 
20 
78 
94 

รศึกษาลักษณ

รูปภาคผนวกที

ลายตัวของออ
ค.7 ผลการทด

ความเข้
ตัวอย

31
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ณะเซลล์ใต้กล้อ

ที่ ค.7 ลักษณะ
BG-

อกซีเตตราซัยค
ดลองการสลาย

้มข้นของออกซี
ย่างที่ 1 
0.84 

08.17 
92.85 
57.95 
47.20 

องจุลทรรศน์
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-11 ระยะเวลา

คลิน 
ยตัวของออกซี

ซีเตตราซัยคลนิ
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หร่าย Chlorel
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ตัวอย

32
32
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26
21

la vulgaris ที
ยาย 400 เท่า

ในน้ํา 

ก./ลิตร) 
ย่างที่ 2 
25.11 
20.26 
00.48 
66.67 
3.92 

 

ที่เพาะเลี้ยงในอ
 

7

อาหารสูตร 
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รูปภาคผนว

(ก)

วกที่ ค.8 ลักษ
ออกซีเตตรา

) ลักษณะเซลล์

ณะเซลล์สาหร
าซัยคลิน ระยะ
ลป์กติ (ข) ลกัษ

(ข
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