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คำสำคัญ : น ้ามันจากสาหร่าย
ปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ ได้ ให้ ความสนใจในการผลิตน ้ามัน เชื ้อเพลิงจากสาหร่าย เพื่อใช้
เป็ นเชื ้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เนื่องจากความต้ องการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงยังคงเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องทัง้
วิกฤติราคาน ้ามันปิ โตรเลียมแพงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่ โลก ดังนันน
้ ้ามันเชื ้อเพลิงจากสาหร่ายจึง
ถือเป็ นพลังงานทางเลือกหนึ่งของโลกสาหรับอนาคต ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตเชื ้อเพลิงชีวภาพ รุ่ น
แรกนันจะเป็
้
นพืชอาหารคือ ข้ าวโพด อ้ อย ข้ าวสาลี มันสาปะหลัง วัตถุดิบเหล่านี ้เป็ นอาหารของทังคน
้
และสัตว์ ดังนันหากต้
้
องการเพิ่มปริ มาณการผลิตเชื ้อเพลิงชีวภาพให้ เพียงพอต่อปริ มาณ ความต้ องการ
ปริ ม าณวัตถุดิบที่ ต้องใช้ ก็จ ะสูงขึน้ ด้ วย ซึ่ง จะส่ง ผลให้ อาหารและเนือ้ สัตว์ มีราคาแพงตามมา สาหรั บ
เชื ้อเพลิงชีวภาพรุ่ นที่สองเป็ นการแก้ ข้อด้ อยของรุ่ นแรกคือ การเปลี่ยนมาใช้ พืชชนิดที่ไม่ได้ นามาบริ โภค
เป็ นวัตถุดิบแทน เช่น ฟางข้ าว เศษไม้ ขี ้เลื่อย และซังข้ าวโพด เป็ นต้ น และพืชสาหร่ายจัดเป็ นเชื ้อเพลิง
ชีวภาพรุ่นที่ 3 เป็ นวัตถุดิบที่ไม่กระทบต่อห่วงโซ่อาหาร ทังยั
้ งให้ ผลการเจริ ญเติบโตต่อพื ้นที่มากกว่าและ
เร็วกว่าพืชรุ่นที่ 1 และ 2 ทาให้ ประเทศชันน
้ าอย่างสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และจีน ให้ ความสนใจและ
ทุม่ งบประมาณในการคิดค้ นวิจยั พัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีการสกัดน ้ามันจากสาหร่าย [1]

ภาพที่ 1 ปริ มาณน ้ามันที่ได้ จากสาหร่ายเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น
(ที่มา: http://www.algaecake.com/)

สาหร่าย (Algae) แบ่งตามขนาดออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ จุลสาหร่าย (Microalgae) และ
มหสาหร่ าย (Macroalgae) โดยสาหร่ายจะใช้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)ในการสังเคราะห์แสง และ
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ผลิตก๊ าซออกซิเจน (O2)ให้ กบั โลก สาหร่ายสามารถทนต่อสภาพแวดล้ อมต่างๆ ได้ ดีและเจริ ญเติบโตได้ ทงั ้
ในแหล่งน ้าจืด น ้าเค็ม และในบ่อน ้าเสีย โดยนักวิจยั ให้ ความสนใจในการเพาะเลี ้ยงจุลสาหร่ายเพื่อนามา
ผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงชีวภาพ เพราะมีโครงสร้ างไม่ซบั ซ้ อน โตเร็ว และภายในเซลล์จลุ สาหร่ายบางสายพันธุ์มี
การสะสมน ้ามันไว้ สงู ได้ แก่ Botryococcus braunii, Chlorella sp. และ Schizochytrium sp. เป็ นต้ น [2]
จะเห็นว่าการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงจากสาหร่ ายนอกจากจะได้ พลังงานทดแทนแล้ วยังสามารถกาจัดก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เป็ นมลพิษซึง่ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อนได้ อีกด้ วย ส่วนกากสาหร่ายที่เหลือ
จากการสกัดน ้ามันนัน้ สามารถแปรรูปเป็ นอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูงได้ อย่างไรก็ตามการจะได้ มาซึ่งน ้ามัน
เชื ้อเพลิงจากสาหร่ายนัน้ ต้ องผ่านขันตอนส
้
าคัญ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การคัดเลือกสายพันธุ์ การเพาะเลี ้ยง
การเก็บเกี่ยว และการสกัดน ้ามัน
สาหรับการเพาะเลี ้ยงสาหร่าย (Algal cultivation) สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
เลี ้ยงสาหร่ายแบบธรรมชาติ เช่น เลี ้ยงในบ่อน ้า คลอง และชายทะเล เป็ นต้ น แต่การเลี ้ยงสาหร่ายโดยวิธี
นี ้ยากต่อการดูแลในเรื่ องการปนเปื อ้ นของบ่อน ้า เช่น แบคทีเรี ยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของสาหร่ าย
และการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่าย สาหรับการเพาะเลี ้ยงในระบบปิ ด
(closed-system bioreactor plants) เป็ นการเพาะเลี ้ยงที่ สามารถควบคุมอุณหภูมิและสิ่งปนเปื อ้ นได้ ง่าย
อีกทังยั
้ งสามารถพัฒนาและออกแบบให้ อยูใ่ นช่วงที่สาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้ ดีที่สดุ
การเก็บเกี่ยวสาหร่ าย (Algal harvesting) ทาได้ หลายวิธีโดยใช้ เครื่ องมือและวิธีการต่าง ๆ
ตามชนิดของสาหร่าย เช่น การใช้ เครื่ องเหวี่ยง การตกตะกอน การกรอง เป็ นต้ น ซึ่งปั จจุบนั มีการศึกษาและ
พัฒนาวิธีการเก็บเกี่ยวสาหร่ ายให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นและใช้ ต้นทุนในการผลิตต่า สาหรับขันตอนการ
้
สกัดนา้ มันจากสาหร่ ายสามารถทาการสกัดได้ 2 วิธีหลัก คือ การสกัดด้ วยวิธี ทางชี วภาพ (Physical
extraction) และการสกัดด้ วยวิธีเคมี (Chemical extraction) โดยการสกัดด้ วยวิธีชีวภาพได้ แก่ การบด
(mechanical crushing) การทาให้ เซลล์แตกโดยวิธีออสโมติกช็อก (osmotic shock) และการสกัดแบบ
อัลตราโซนิก (ultrasonic extraction) สาหรับการสกัดด้ วยวิธีทางเคมีเป็ นวิธีที่นิยมนามาใช้ ในการสกัดน ้ามัน
โดยใช้ ตวั ทาละลายอินทรี ย์ เช่น เฮกเซน (hexane) เบนซีน (benzene) อีเทอร์ (ether) คลอโรฟอร์ ม
(chloroform) เป็ นต้ น หลังจากเสร็ จสิ ้นกระบวนการสกัดและได้ น ้ามันจากสาหร่ ายแล้ ว ขันตอนต่
้
อไปคือ การ
นาน ้ามันจากสาหร่ายมาผลิตไบโอดีเซลซึง่ ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในเครื่ องยนต์ [3,4]
เมื่อเปรี ยบเทียบปริมาณน ้ามันที่ได้ จากพืชน ้ามัน เช่น ปาล์ม ถัว่ เหลือง พบว่าสาหร่ายน ้ามัน
ใช้ พืน้ ที่ในการเพาะเลี ย้ งน้ อยกว่าพื น้ ที่เพาะปลูกปาล์ มหรื อถั่วเหลื องหลายเท่า เพื่อให้ ได้ ปริ มาณนา้ มันที่
เท่ากัน เพราะสาหร่ายใช้ ระยะเวลาในการเจริ ญเติบโตไม่นานและสามารถเจริ ญเติบโตในสภาพแวดล้ อมทุก
สภาวะได้ ดี โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอากาศร้ อนชื ้น ไม่ว่าจะเป็ นในบ่อบาบัดน ้าเสีย แหล่งน ้าเสียที่อยู่ใกล้
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โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊ าซพิษลงน ้า นอกจากนี ้จะเห็นได้ ว่าธุรกิจการสารวจน ้ามันปิ โตรเลียมเป็ น
ธุ รกิ จที่ มี ค่าใช้ จ่ายสูงมาก บางครั ง้ ปริ มาณนา้ มันดิบที่ สูบได้ ไม่ค้ ุมกับ ค่าใช้ จ่ายในการส ารวจ ส่งผลให้
ปั จจุบันราคานา้ มันปิ โตรเลี ยมมี ราคาสูงขึน้ เรื่ อยๆ ดังนัน้ นา้ มันเชือ้ เพลิงจากสาหร่ ายนับว่าเป็ นพลัง งาน
ทางเลือกหนึง่ ที่สามารถใช้ แทนน ้ามันปิ โตรเลียมได้ ปั จจุบนั ได้ มีหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
สามารถผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงจากสาหร่ ายได้ แต่ยังมีปริ มาณน้ อยอยู่ ประเทศไทยน่าจะมีการส่งเสริ มให้ มี
พื ้นที่เพาะเลี ้ยงสาหร่ายสาหรับผลิตน ้ามันให้ มากขึ ้นเพื่อใช้ ทดแทนน ้ามันปิ โตรเลียม
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