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ปัจจบุนันกัวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการผลิตน า้มนัเชือ้เพลิงจากสาหร่าย  เพ่ือใช้
เป็นเชือ้เพลิงชีวภาพ (Biofuel)  เน่ืองจากความต้องการใช้น า้มนัเชือ้เพลิงยงัคงเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้
วิกฤติราคาน า้มนัปิโตรเลียมแพงท่ีส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจทัว่โลก  ดงันัน้น า้มนัเชือ้เพลิงจากสาหร่ายจึง
ถือเป็นพลงังานทางเลือกหนึ่งของโลกส าหรับอนาคต  ซึ่งวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตเชือ้เพลิงชีวภาพ  รุ่น
แรกนัน้จะเป็นพืชอาหารคือ  ข้าวโพด  อ้อย  ข้าวสาลี  มนัส าปะหลงั  วตัถดุิบเหล่านีเ้ป็นอาหารของทัง้คน
และสตัว์  ดงันัน้หากต้องการเพิ่มปริมาณการผลิตเชือ้เพลิงชีวภาพให้เพียงพอต่อปริมาณ  ความต้องการ 
ปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องใช้ก็จะสูงขึน้ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้อาหารและเนือ้สัตว์มีราคาแพงตามมา  ส าหรับ
เชือ้เพลิงชีวภาพรุ่นท่ีสองเป็นการแก้ข้อด้อยของรุ่นแรกคือ  การเปล่ียนมาใช้พืชชนิดท่ีไม่ได้น ามาบริโภค
เป็นวตัถดุิบแทน  เช่น  ฟางข้าว  เศษไม้ขีเ้ล่ือย และซงัข้าวโพด เป็นต้น  และพืชสาหร่ายจดัเป็นเชือ้เพลิง
ชีวภาพรุ่นท่ี 3  เป็นวตัถดุิบท่ีไม่กระทบตอ่ห่วงโซ่อาหาร  ทัง้ยงัให้ผลการเจริญเติบโตตอ่พืน้ท่ีมากกว่าและ
เร็วกวา่พืชรุ่นท่ี 1 และ 2  ท าให้ประเทศชัน้น าอยา่งสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  และจีน ให้ความสนใจและ
ทุม่งบประมาณในการคดิค้นวิจยัพฒันาสายพนัธุ์และเทคโนโลยีการสกดัน า้มนัจากสาหร่าย [1]   

 
 
     
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ปริมาณน า้มนัท่ีได้จากสาหร่ายเปรียบเทียบกบัพืชชนดิอื่น 

(ที่มา: http://www.algaecake.com/) 

 สาหร่าย (Algae)  แบง่ตามขนาดออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  จลุสาหร่าย  (Microalgae)  และ 
มหสาหร่าย (Macroalgae)  โดยสาหร่ายจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)ในการสงัเคราะห์แสง  และ
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ผลิตก๊าซออกซิเจน (O2)ให้กบัโลก  สาหร่ายสามารถทนตอ่สภาพแวดล้อมตา่งๆ  ได้ดีและเจริญเติบโตได้ทัง้
ในแหลง่น า้จืด  น า้เคม็ และในบอ่น า้เสีย  โดยนกัวิจยัให้ความสนใจในการเพาะเลีย้งจลุสาหร่ายเพ่ือน ามา
ผลิตเป็นเชือ้เพลิงชีวภาพ  เพราะมีโครงสร้างไมซ่บัซ้อน  โตเร็ว  และภายในเซลล์จลุสาหร่ายบางสายพนัธุ์ มี
การสะสมน า้มนัไว้สงูได้แก่  Botryococcus braunii, Chlorella sp. และ Schizochytrium sp. เป็นต้น [2] 
จะเห็นว่าการผลิตน า้มนัเชือ้เพลิงจากสาหร่ายนอกจากจะได้พลังงานทดแทนแล้วยงัสามารถก าจดัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเป็นมลพิษซึง่เป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ส่วนกากสาหร่ายท่ีเหลือ
จากการสกดัน า้มนันัน้  สามารถแปรรูปเป็นอาหารสตัว์ท่ีมีโปรตีนสงูได้  อย่างไรก็ตามการจะได้มาซึ่งน า้มนั
เชือ้เพลิงจากสาหร่ายนัน้  ต้องผ่านขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน  ได้แก่ การคดัเลือกสายพนัธุ์  การเพาะเลีย้ง 
การเก็บเก่ียว และการสกดัน า้มนั   

ส าหรับการเพาะเลีย้งสาหร่าย  (Algal cultivation)   สามารถแบง่ได้เป็น  2  ประเภท คือ  
เลีย้งสาหร่ายแบบธรรมชาต ิเชน่  เลีย้งในบอ่น า้  คลอง  และชายทะเล  เป็นต้น  แตก่ารเลีย้งสาหร่ายโดยวิธี
นีย้ากต่อการดแูลในเร่ืองการปนเปือ้นของบ่อน า้ เช่น  แบคทีเรียท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตของสาหร่าย
และการควบคมุอณุหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย   ส าหรับการเพาะเลีย้งในระบบปิด 
(closed-system bioreactor plants) เป็นการเพาะเลีย้งท่ีสามารถควบคมุอณุหภูมิและสิ่งปนเปือ้นได้ง่าย 
อีกทัง้ยงัสามารถพฒันาและออกแบบให้อยูใ่นชว่งท่ีสาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้ดีท่ีสดุ  

การเก็บเก่ียวสาหร่าย (Algal harvesting) ท าได้หลายวิธีโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการตา่ง ๆ 
ตามชนิดของสาหร่าย เช่น การใช้เคร่ืองเหว่ียง  การตกตะกอน  การกรอง เป็นต้น  ซึ่งปัจจบุนัมีการศกึษาและ
พฒันาวิธีการเก็บเก่ียวสาหร่ายให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้และใช้ต้นทนุในการผลิตต ่า  ส าหรับขัน้ตอนการ
สกัดน า้มันจากสาหร่ายสามารถท าการสกัดได้  2  วิธีหลัก คือ  การสกัดด้วยวิธีทางชีวภาพ (Physical 
extraction)  และการสกัดด้วยวิธีเคมี (Chemical extraction)  โดยการสกัดด้วยวิธีชีวภาพได้แก่  การบด 
(mechanical crushing)  การท าให้เซลล์แตกโดยวิธีออสโมติกช็อก  (osmotic shock)  และการสกดัแบบ  
อลัตราโซนิก (ultrasonic extraction) ส าหรับการสกดัด้วยวิธีทางเคมีเป็นวิธีท่ีนิยมน ามาใช้ในการสกดัน า้มนั
โดยใช้ตวัท าละลายอินทรีย์ เช่น  เฮกเซน (hexane)  เบนซีน (benzene)  อีเทอร์ (ether)  คลอโรฟอร์ม 
(chloroform) เป็นต้น  หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการสกดัและได้น า้มนัจากสาหร่ายแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือ การ
น าน า้มนัจากสาหร่ายมาผลิตไบโอดีเซลซึง่ใช้เป็นเชือ้เพลิงในเคร่ืองยนต์ [3,4]   

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณน า้มนัท่ีได้จากพืชน า้มนั เช่น ปาล์ม ถัว่เหลือง พบว่าสาหร่ายน า้มนั
ใช้พืน้ท่ีในการเพาะเลีย้งน้อยกว่าพืน้ท่ีเพาะปลูกปาล์มหรือถั่วเหลืองหลายเท่าเพ่ือให้ได้ปริมาณน า้มันท่ี
เท่ากนั  เพราะสาหร่ายใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตไม่นานและสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทุก
สภาวะได้ดี โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมีอากาศร้อนชืน้  ไม่ว่าจะเป็นในบ่อบ าบดัน า้เสีย แหล่งน า้เสียท่ีอยู่ใกล้
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โรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซพิษลงน า้  นอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่าธุรกิจการส ารวจน า้มนัปิโตรเลียมเป็น
ธุรกิจท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  บางครัง้ปริมาณน า้มันดิบท่ีสูบได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการส ารวจ ส่งผลให้
ปัจจุบันราคาน า้มันปิโตรเลียมมีราคาสูงขึน้เร่ือยๆ  ดงันัน้น า้มันเชือ้เพลิงจากสาหร่ายนับว่าเป็นพลังงาน
ทางเลือกหนึง่ท่ีสามารถใช้แทนน า้มนัปิโตรเลียมได้  ปัจจบุนัได้มีหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
สามารถผลิตน า้มันเชือ้เพลิงจากสาหร่ายได้  แต่ยังมีปริมาณน้อยอยู่  ประเทศไทยน่าจะมีการส่งเสริมให้มี
พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสาหร่ายส าหรับผลิตน า้มนัให้มากขึน้เพ่ือใช้ทดแทนน า้มนัปิโตรเลียม 
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