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การศึกษาครัๅงนีๅบงออกปนฬ โฬ การทดลองฬ การทดลองทีฬ่ แฬ มีวัตถุประสงคพื่อศึกษาผลของชนิด
สาหรายขนาดลใกฬ ชนิดสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตออัตราการรอดของซลลสาหรายขนาดลใกที่กใบ
รักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ ทําการพาะลีๅยงสาหรายคลอรลลาฬ คีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสฬ ที่ความ
คใมฬ ใเฬ pptฬ ดຌวยอาหารสูตรฬ Guillard’sฬ mediumฬ จากนัๅนกใบรวบรวมซลลละติมสารละลายปองกัน
การกิดผลึกนํๅาขใงฬ โฬ ชนิดฬ ไดຌกฬ กลีซอรอลฬ ละฬ DMSOฬ ที่ความขຌมขຌนฬ 5ัฬ นําไปลดอุณหภูมิลຌวนําไป
ชที่อุณหภูมฬิ ูโเฬ ºCฬ ปนวลาฬ ใฬ วันฬ มื่อครบกําหนดการกใบรักษาซลลสาหรายทําการละลายฬ ลຌางซลล
ลຌวนําไปพาะลีๅยง ทําการคํานวณอัตราการรอดของสาหรายฬ
ผลการศึกษาพบวามีปฏิกิริยาสัมพันธระหวางชนิดสาหรายฬ ละชนิดสารละลายปองกันการชขใงฬ
คลอรลลามีอัตรารอดสูงที่สุดมื่อทําการชขใงดຌวยสารละลายฬ DMSOฬมื่อพิจารณาการกใบสาหรายชขใง
ดຌวยสารละลายกลีซอรอลพบวาฬ คลอรลลามีอัตรารอดมากที่สุดฬ รองลงมาไดຌกฬ ตตราซลมิสฬ ละฬ คีตซ
อรอสฬ ตามลําดับฬ ละมื่อพิจารณาการกใบรักษาสาหรายชขใงตามชนิดของสาหรายพบวาฬ คลอรลลาที่
กใบรักษาดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ มีอัตรารอดสูงกวาคลอรลลาที่กใบรักษาดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ อยาง
มีนัยสําคัญฬ ิP์เ.เ5ีฬ ตตราซลมิสที่กใบรักษาดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ มีอัตรารอดสูงกวาตตราซลมิสที่
กใบรักษาดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ อยางมีนัยสําคัญฬ ิP์เ.เ5ีฬ ฿นขณะที่คีตซอรอสมีอัตรารอดไมตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ ิP>เ.เ5ีฬ
การทดลองทีฬ่ โฬ การศึกษาความขຌมขຌนสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตออัตราการรอดของซลล
สาหรายขนาดลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ
ทําการลือกชนิดสารละลายปองกันการชขใงที่
สาหรายตละชนิดมีอัตรารอดสูงฬ ลือกสารละลายฬ DMSOฬ สําหรับสาหรายคลอรลลาฬละลือกสารละลาย
กลีซอรอลสําหรับตตราซลมิสฬ ละฬ คีตซอรอสฬ ศึกษาความขຌมขຌนของสารละลายปองกันการกิดผลึกนํๅา
ขใงที่หมาะสมฬ ทําการปลี่ยนระดับความขຌมขຌนของสารละลายปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ โฬ ระดับฬ คือฬ 5ฬ
ละ แเั ทําการทดลอง กใบขຌอมูล ละวิคราะหผลการทดลองหมือนการทดลองที่ แฬ
ผลการศึกษาพบวาคลอรลลาที่กใบรักษาซลลดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ ที่ระดับความขຌมขຌนฬ 5ัฬ มี
อัตรารอดของซลลสาหรายสูงกวาการกใบรักษาซลลที่ระดับฬ แเัฬ อยางมีนัยสําคัญฬ ิP์เ.เ5ีฬ ตตราซล
มิสที่กใบรักษาซลลดຌวยสารละลายกลีซอรอลที่ระดับความขຌมขຌนฬ 5ัฬ มีอัตรารอดของซลลสาหราย
มากกวาการกใบรักษาซลลที่ระดับฬ แเัฬ อยางมีนัยสําคัญฬ ิP์เ.เ5ีฬ คีตซอรอสที่กใบรักษาซลลดຌวย
สารละลายกลีซอรอลที่ระดับความขຌมขຌน 5 ละ แเั มีอัตรารอดไมตกตางอยางมีนัยสําคัญ ิP>เ.เ5ีฬ
ฬ
คําสําคัญ: ความขຌมขຌนุ สารละลายชขใงุ คลอรลลาุ การกใบรักษาสายพันธุดຌวยการชขใงฬ
ฬ

คฬ
ฬ

Abstract

ฬ
Thisฬ studฬ hadฬ toฬ eperiments.ฬ Theฬ ﬁrstฬeperimentฬasฬtoฬinestigateฬtheฬeffectฬ
ofฬ algalฬ speciesฬ andฬ croprotectantฬ onฬ theฬ iabilitฬ ofฬ cropreseration.ฬ Threeฬmicroalgaeฬ
includingฬ Chlorellaฬ sp.ุฬ Chaetocerosฬ sp.ฬ andฬ Tetraselmisฬ sp.ฬ ereฬ culturedฬ ithฬ ใเฬ pptฬ
Guillard'sฬ medium.ฬ Theฬ microalgalฬ cellฬ asฬ collectedุฬ andฬ 5ัฬ ofฬ toฬ croprotectantsฬ
consistingฬ ofฬ dimethlฬ sulfoideฬ ิDMSOีุฬ andฬ glcerolฬ asฬ added.ฬ Thenุฬ theฬ temperatureฬ
ofฬ theฬsampleฬasฬreducedฬandฬfreezeฬatฬโเฬdegreeฬCelsiusฬforฬthreeฬdas.ฬTheฬmicroalgaeฬ
ereฬ thaedฬ andฬ ashedฬ theฬ cellsฬ henฬ dueฬ toฬ storageฬ time.ฬ Theฬ recoerฬ microalgaeฬ
ere cultured and calculated the iabilit of the cell.ฬ
Theฬ resultฬ shoedฬ theฬ interactionฬ beteenฬ algalฬ speciesฬ andฬ croprotectant.ฬ
Chlorellaฬ preseredฬ ithฬ DMSOฬ asฬ theฬ highestฬ iabilitฬ rate.ฬ Chlorellaฬ asฬ theฬ greatestฬ
iabilitฬ rateฬ andฬ theฬ netฬ asฬ Tetraselmisฬ andฬ Chaetocerosฬ henฬ preseredฬ microalgaeฬ
ithฬ glcerol.ฬ Whenฬ consideringฬ asฬ speciesฬ ofฬ microalgaeุฬ Chlorella preseredฬ ithฬDMSOฬ
hadฬ signiﬁcantlฬ higherฬ iabilitฬ rateฬ ิP์เ.เ5ีฬ thanฬ thoseฬ preseredฬ ithฬ glcerol.ฬ
Tetraselmisฬ preseredฬ ithฬ glcerolฬ hadฬ signiﬁcantlฬ greaterฬ iabilitฬ rateฬ ิP์เ.เ5ีฬ thanฬ
thoseฬ preseredฬ ithฬ DMSO.ฬ Theฬ iabilitฬ rateฬ ofฬ Chaetocerosฬ asฬ notฬ signiﬁcantlฬ
different hen presered in both solutions.ฬ
Theฬ secondฬ eperimentฬ eaminedฬ theฬ concentrationฬofฬcroprotectantฬonฬiabilitฬ
rateฬ ofฬ cropreseration.ฬ Theฬ croprotectantฬ tpeฬ inฬ eachฬ microalgaฬ thatฬ hadฬ theฬ highestฬ
iabilitฬ rateฬ asฬ select.ฬ DMSOฬ asฬ usedฬ forฬ Chlorellaฬ andฬ glcerolฬ asฬ adoptedฬ forฬ
TetraselmisฬandฬChaetoceros.ฬToฬleelsฬofฬcroprotectantุฬ5ฬandฬแเฬpercentฬhadฬapplied.ฬ
Theฬ eperimentฬ operationุฬ dataฬ collectionุฬ andฬ dataฬ analsisฬ folloedฬ bฬ theฬ ﬁrstฬ
eperiment.ฬ
Theฬ resultฬ illustratedฬ thatฬ Chlorellaฬ andฬTetraselmisฬthatฬpreseredฬithฬ5ฬpercentฬ
DMSOฬ andฬ glcerolุฬ respectielุฬ hadฬ signiﬁcantlฬ largerฬ iabilitฬ rateฬ ิP์เ.เ5ีฬ thanฬ thoseฬ
preseredฬ ithฬ แเฬ percentฬ croprotectants.ฬ Chaetocerosฬ preseredฬithฬ5ฬandฬแเฬpercentฬ
glcerol ere not signiﬁcantl different ิP>เ.เ5ี.ฬ
ฬ
Ke ords: concentrationุ croprotectantุ chlorellaุ cropreserationฬ
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ใูแฬ

อัตรารอดของสาหราย ใ ชนิดที่ผานการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลาย DMSOฬ

แ5ฬ
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แๆฬ
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แ็ฬ

ใูไฬ
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บททีไ แ
บทนํา

ฬ
ความสําคัญละทีไมาของปญหา
การพาะลีๅยงสัตวนํๅาที่ประสบความสํารใจฬ สามารถผลิตผลิตภัณฑสัตวนํๅาสงออกไดຌปริมาณมาก฿น
ตละปนัๅนฬ กิดจากการประสบความสํารใจ฿นการจัดการพอมพันธุสัตวนํๅาฬ ละการพาะลีๅยงลูกสัตวนํๅาวัย
ออนฬ ฿นการพาะลีๅยงอนุบาลสัตวนํๅาวัยออนฬ ดยฉพาะกุຌงขาวฬ การจัดการดຌานอาหารที่มีชีวิต฿นชวงลูกกุຌง
อยู฿นระยะวัยออนปนสิ่งที่สําคัญฬ อาหารที่ลูกสัตวนํๅาวัยออนกินสวน฿หญไดຌกฬ สาหรายขนาดลใกฬ ละพ
ลงกตอนสัตวฬ ฿นการพาะลีๅยงละขยายพันธุสาหรายขนาดลใกจําปนตຌอง฿ชຌหัวชืๅอที่มีคุณภาพดีฬ ปราศจาก
สิ่งมีชีวิตปนปຕอนฬ
การกใบรักษาซลลสาหรายดຌวยวิธีการชขใงฬ สามารถทําไดຌฬ ละประสบความสํารใจหลายสาย
พันธุฬ ิBodasฬ etฬ al.ุฬ แ้้5;ฬ Daฬ etฬ al.ุฬ โเเ5ีฬ ตมีหลายปจจัยที่ทํา฿หຌการชขใงสาหรายขนาดลใก
ประสบความสํารใจฬ ไดຌกฬ ชนิดละความขຌมขຌนของสารชวยปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ ิcroprotectantีฬ
ชนิดของสายพันธุสาหรายที่นํามาชขใงฬ ิCanaateฬ andฬ Lubianุฬ แ้้5;ฬ Talorฬ andฬ Fletcherุฬแ้้้ีฬ
ทคนิค฿นการลดอุณหภูมิ฿นกระบวนการชขใงฬ ทคนิค฿นการพิ่มอุณหภูมิ฿นการละลายอุ
ฬ ณหภูมิ฿นการช
ขใงฬ ละระยะวลา฿นการชขใงฬ ปนตຌนฬ ิDaฬ etฬ al.ุฬ แ้้็;ฬ Daฬ andฬ Brandุฬ โเเ5ีฬปจจัยตางฬโฬควร
ไดຌรับการศึกษากับสาหรายขนาดลใกที่มีการพาะลีๅยง฿นประทศไทยฬ พื่อ฿หຌฟารมอกชนฬ กษตรกรฬ หรือ
หนวยงานรัฐบาลที่กี่ยวขຌองสามารถพัฒนาทคนิคฬ นําไปประยุกต฿นการจัดการรักษาสายพันธุสาหรายของ
ตนองฬ พื่อพิ่มศักยภาพ฿นการขงขันฬ พิ่มศักยภาพ฿นการผลิตฬ ลดตຌนทุนฬ ละภาระตางฬ โฬ ฿นการจัดการ
สายพันธุสาหรายฬ
ตามปกติการกใบรักษาพันธุสาหรายดຌวยการชขใงยอมสงผลกระทบตอความขใงรงฬ ละอัตรา
รอดของสาหรายดยตรงฬ การกใบรักษาซลลดຌวยการชขใงอาจทํา฿หຌซลลไดຌรับบาดจใบหรือสียชีวิต฿น
ระหวางการกใบรักษาซลลฬ การกใบรักษาซลลบางชนิดจะตຌองมีชวงวลาที่ตຌองนําซลลสาหรายมาปลี่ยน
อาหารลีๅยงซลลฬฬ
ฬ
ขຌอดีูขຌอสียของการกใบรักษาซลลสาหรายดຌวยการชขใง
ขຌอดีฬ
แ.ฬ สามารถชวยปองกันการปลี่ยนปลงทางดຌานพันธุกรรมของสาหรายฬ ฿นการกใบรักษาสายพันธุ
ระยะยาวฬฬ
โ.ฬ ชวยปองกันการปนปຕอนจากสิ่งมีชีวิตอื่นฬ ดยฉพาะบคทีรียฬ รวมถึงปองกันการผิดพลาดจาก
การจัดการ ละการพาะลีๅยงฬ
ใ. ฿ชຌพืๅนที่฿นการกใบรักษาสายพันธุนຌอยฬ
ไ.ฬ ชวยลดคา฿ชຌจาย฿นการกใบรักษาสายพันธุระยะยาวฬ วิธีการกใบรักษาสายพันธุสาหรายจํานวน
มากฬ

โฬ
ขຌอสียฬ
แ.ฬ ตຌองมีการลงทุนบืๅองตຌนฬ ถຌาตຌองการกใบรักษาสายพันธุสาหรายดຌวยการชขใงฬ ทัๅงวัสดุอุปกรณฬ
สารคมี ละการฝຄกอบรมฬ
โ. ตຌองมีระบบสํารองที่นาชื่อถือ สําหรับกรณีไฟฟาดับฬ
ใ.ฬ ถຌามีการกใบรักษาตัวอยางไวຌที่อุณหภูมิตํ่ากวาฬ ูแ5เฬ องศาซลซียสฬ ตຌองมีไนตรจนหลวตลอด
วลาฬ
ไ. ตຌองมีการทดสอบการจริญติบตของซลลสาหรายอยางสมํ่าสมอฬ
ฬ
การกใบรักษาซลล
ดยทั่วไปมีวัตถุประสงคพื่อ฿หຌซลลสาหรายมีชีวิตรอดฬ สามารถนําไป฿ชຌปนหัวชืๅอตอสายพันธุไดຌฬ
สามารถกใบรักษาสายพันธุไดຌนานฬ มีคุณภาพดีฬ ไมมีการปนปຕอนจากสิ่งมีชีวิตอยูฬ ละไมมีการปลี่ยนปลง
ทางพันธุกรรม การศึกษาซลลสามารถทําไดຌดังนีฬๅ
แ.
การตอหัวชืๅอ ิsubcultureีฬฬ
ปนการพาะลีๅยงสาหราย฿นอาหารลีๅยงสาหรายที่หมาะสมฬ ฿นอุณหภูมิที่กําหนดไวຌฬ พื่อ฿หຌซลล
สาหรายจริญติบตฬ มื่อซลลสาหรายจริญติบตถึงระยะฬ lateฬ logฬ phaseฬ ถึงระยะฬ stationarฬ phaseฬ
ตຌองทําการฬ subcultureฬ ซลลสาหรายลง฿นอาหาร฿หมที่ตรียมไวຌพื่อไม฿หຌซลลสาหรายตายหมดฬ ระยะ
วลา฿นการตอหัวชืๅอ฿หมฬ ขึๅนกับสภาวะ฿นการพาะลีๅยงซลลสาหรายฬ ละฬ lifeฬ ccleฬ ขอสาหรายตละ
ชนิดฬขຌอดีของวิธีการตอหัวชืๅอฬไดຌกฬสามารถทําไดຌงายฬอุปกรณที่฿ชຌราคาถูกฬ฿ชຌครื่องมือไมซับซຌอนฬสวนขຌอ
สียฬ ไดຌกฬ ฿ชຌรงงานมากฬ สิๅนปลืองวลาฬ สี่ยงตอการปนปຕอนของสิ่งมีชีวิตอื่นฬ อาจมีการปลี่ยนปลง
ลักษณะทางพันธุกรรมมื่อมีการ subculture บอยฬฬ
โ.
การทําหຌง ิdringีฬฬ
ปนวิธีการกใบรักษาซลลสิ่งมีชีวิตดยการนํานํๅาออกจากซลลฬ
นิยม฿ชຌ฿นการกใบรักษาชืๅอราฬ
สาหรายที่สามารถสรຌางสปอรไดຌฬ การกใบรักษาดຌวยวิธีนีๅสิ่งมีชีวิตจะตຌองสามารถทนทานตอความหຌงไดຌขึๅน
ขຌางสูงฬฬ
ใ.
การทําหຌงบบยือกขใง ิfreeze dringีฬฬ
วิธีการนีๅจะทําการระหยนํๅาออกจากซลลสาหรายที่ทําการชยือกขใงฬดยระบบสุญญากาศฬนํๅา฿น
ซลลจะถูกดึงออกดยการระหิดฬ ขຌอดีของวิธีนีๅคือสามารถกใบรักษาซลลสาหรายไดຌ฿นปริมาณมาก฿หຌอยู฿น
สภาพหຌงละขใงฬ สามารถกใบซลลสาหรายไวຌ฿ชຌไดຌนานฬ สวนขຌอสียคือฬ ตຌอง฿ชຌครื่องมือราคาพงฬ มีคา฿ชຌ
จายสูงฬฬ
ไ.
การชขใง ิfreezingีฬฬ
ปนการทํา฿หຌตัวอยางซลลสาหรายกลายปนนํๅาขใงฬ ดยของหลวภาย฿นซลลจะกลายปนนํๅาขใงฬ
อุณหภูมิที่฿ชຌสามารถ฿ชຌไดຌหลายระดับตัๅงตคุณหภูมิลบฬ โเฬ องศาซลซียสถึงอุณหภูมิลบฬ ูแ้ๆฬ องศา
ซลซียสฬ ิยุวดีฬ ละฉมาภรณุฬ โ5ไๆีฬ การชขใงสาหรายจะมีการติมสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ ชนฬ
DMSOฬ หรือฬ กลีซอรอลฬ พิ่มพื่อชวยปองกันไม฿หຌซลลไดຌรับอันตรายมื่ออยู฿นอุณหภูมิตํ่าฬ จนนํๅาภาย฿น
ซลลกลายปนนํๅาขใง ทํา฿หຌซลลสาหรายมีอกาสรอดมากขึๅนฬ

ใฬ
ฬ
ระยะวลาทีไหมาะสม฿นการนําสาหราย฿น฿ชຌประยชน
ระยะวลาที่หมาะสม฿นการนําสาหราย฿น฿ชຌประยชนหรือทําการกใบรักษาสายพันธุสาหรายฬ ควร
ทําการกใบรักษาสายพันธุ฿นชวงระยะการจริญติบตของสาหรายมื่อขຌาสูระยะฬ lateฬ logฬ phaseฬ ดย
ระยะการจริญติบตของสาหรายมีระยะตาง โ ิภาพที่ แูแี ดังนีฬๅ
แ. ระยะ lag phaseฬ
ระยะนีๅสาหรายขนาดลใกกําลังปรับตัวทางสรีรวิทยาพื่อการจริญติบตฬ ปรับตัวขຌากับสิ่งวดลຌอม
฿หม อาหาร฿หม การจริญติบตยังชຌาฬ
โ. ระยะ log phaseฬ
ระยะนีๅสาหรายขนาดลใกปรับตัวกับสิ่งวดลຌอมไดຌลຌวฬ มีการจริญติบตอยางรวดรใวฬ มีการพิ่ม
ขึๅนของจํานวนอยางทวีคูณฬ ระยะนีๅอาจรียกวาฬ eponentialฬ phaseฬ ความหนานนของซลลสาหราย
ขนาดลใกตอวลาจะมีคาสูงสุด ิVonshakุ แ้่ๆีฬ
ใ. ระยะ late log phase หรือ diminishing groth phaseฬ
ระยะนีๅปนชวงปลายระยะฬ logฬ phaseฬ รียกอีกอยางวาระยะฬ decliningฬ phaseฬ อัตราการจริญ
ติบตของสาหรายขนาดลใกจะริ่มลดลงฬ นื่องจากปจจัยบางปจจัยมีผล฿นการจํากัดการจริญติบตของ
สาหรายขนาดลใก ชน สง pH สารอาหาร ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด หรือปจจัยอื่น โฬ
ไ. ระยะ stationar phaseฬ
ระยะนีๅปนระยะที่สาหรายขนาดลใกมีจํานวนคงที่อัตราการพิ่มจํานวนซลล฿หมทากับอัตราการ
ตาย อาหารที่อยู฿นระบบมีจํานวนลดลง มีการสะสมของสีย฿นระบบมากขึๅนฬ
5. ระยะ death phaseฬ
ระยะนีๅจํานวนสาหรายขนาดลใกลดลงฬ
อัตราการพิ่มขึๅนของซลล฿หมนຌอยกวาอัตราการตายฬ
นื่องจากปจจัยบางอยางที่จําปนตอการจริญติบตของสาหรายขนาดลใกมีผลตอการจํากัดการจริญติบตฬ
ชน การขาดสารอาหาร คุณภาพนํๅาไมหมาะสมฬ
ฬ
ฬ

ไฬ

1

ฬ

ภาพที่ แูแ ระยะการจริญติบตของสาหรายขนาดลใกฬ
ฬ
การกใบรักษาสายพันธุสาหรายดยทั่วไปฬ จะทําการพาะลีๅยงไวຌ฿นอาหารหลวฬ หรืออาหารขใงฬ ซึ่ง
วิธีการดังกลาวตຌองสิๅนปลืองรงงานฬ พืๅนทีฬ่ พลังงานฬ ตลอดจนสารคมีตางฬ โฬ ปนจํานวนมากฬ ฿นการศึกษา
ครัๅงนีๅจึงไดຌมีการพัฒนาการกใบรักษาสายพันธุสาหรายดຌวยวิธีการชขใงฬ พื่อ฿หຌสามารถกใบรักษาสายพันธุ
สาหรายไดຌนานยิ่งขึๅนฬ ลดปญหาดຌานพืๅนทีฬ่ รงงานฬ การสิๅนปลืองพลังงานละสารคมีตางโ
ฬ ฬสะดวก฿นการ
จัดการสายพันธุสาหรายฬ
การกใบรักษาพันธุสาหรายดຌวยวิธีการชขใงปนการนําสาหรายขนาดลใกที่มีชีวิตมาทําการชขใง
ซลล฿หຌอยู฿นสภาพปนนํๅาขใงฬ มื่อตຌองการ฿ชຌสาหรายหลานัๅนกใจะทําการละลายซลลละนําซลลสาหราย
มาลีๅยงพื่อขยายจํานวนฬ ฿นการชขใงสิ่งมีชีวิตทั่วไปฬ สิ่งมีชีวิตจะตายนื่องจากฬ cellฬ membraneฬ กิดการ
ฉีกขาดฬ พราะนํๅา฿นซลลกิดการขยายตัวจากการกิดภาวะขใงตัวของนํๅา฿นซลลฬ ต฿นซลลสิ่งมีชีวิตขนาด
ลใกบางชนิดสามารถรอดจากการกิดภาวะฉีกขาดของฬ cellฬ membraneฬ ไดຌดຌวยการ฿ชຌสารที่ชวยปองกัน
การกิดผลึกนํๅาขใงฬ ิcroprotectantีฬ ละทคนิคตางฬ โฬ ฿นการลดอุณหภูมิกอนกิดการขใงตัวของนํๅา
ภาย฿นซลลฬ รวมถึงชนิดละความขຌมขຌนของสารที่ชวยปองกันการกิดนํๅาขใงฬ ปจจัยตางฬ โฬ หลานีๅมีผลตอ
อัตราการรอดของซลลสาหรายขนาดลใกมื่อมีการกใบรักษาซลลดຌวยการชขใงฬ
การพัฒนาทคนิคการกใบรักษาสาหรายพันธุสาหรายขนาดลใกดຌวยวิธีการชขใงฬ
จะชวย฿หຌ
กษตรกรผูຌพาะลีๅยงลูกพันธุสัตวนํๅาสามารถนํๅาไปประยุกตช฿ ຌกใบรักษาสายพันธุสาหรายที่ปนอาหารของ
สัตวนํๅาวัยออนไดຌดยตรงฬ ลดภาระคา฿ชຌจาย฿นการจัดการอาหารสัตวนํๅาฬ ลดคา฿ชຌจาย฿นการจัดการพันธุ
สาหรายฬ พิ่มศักยภาพการขงขัน฿นการประกอบธุรกิจฬ ลดการพึ่งพาองคกรภายนอกทํา฿หຌสามารถจัดการ
ผลิตไดຌอยางมีประสิทธิภาพฬ
การชขใงสาหรายขนาดลใกฬ ิalgalฬ cropreserationีฬ มีปจจัยหลายประการที่สงผลตอความ
สํารใจ฿นการดํานินการฬชนฬชนิดของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬิcroprotectantีฬิTzoenisฬetฬal.ุฬ
โเเไ;ฬ Goฬ etฬ al.ุฬ โเเ5;ฬ Iamotoฬ etฬ al.ุฬ โเแโีฬ ความขຌมขຌนของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ
1
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5ฬ
ิTanniouฬ etฬ al.ุฬ โเแโีฬชนิดหรือสายพันธุของสาหรายขนาดลใกฬทคนิคการลดอุณหภูมิ฿นระหวางการช
ขใงฬ ิMorrisุฬ แ้็่;ฬ Guermaziฬ etฬ al.ุฬ โเแเีฬ ระยะวลาหรือความยาวนาน฿นการชขใงสาหรายขนาด
ลใก ละอุณหภูมิที่฿ชຌ฿นการกใบรักษาสายพันธุสาหรายชขใงฬ
ฬ
ปจจัยทีไมีผลตอการรอดชีวิตของซลลสาหราย
การกใบรักษาซลลสาหรายสามารถทําไดຌหลายวิธีตกตางกันตามชนิดของสาหรายฬ ละระยะวลา
การกใบรักษารวมถึงปจจัยอื่นที่มีผลตอการรอดของซลลสาหราย ไดຌกฬ
แ. อายุของซลลสาหราย ิage of cultureีฬ
ซลลสาหรายที่อยู฿นระยะฬ logฬ phaseฬ มีการบงซลลบบพิ่มจํานวนทวีคูณฬ จะมีความไวตอการ
ถูกทําลายดຌวยผลึกนํๅาขใง฿นการชยือกขใงมากกวาซลลที่อยู฿นระยะฬ stationarฬ phaseฬ หรือซลลที่อยู
฿นระยะคงทีฬ่
นื่องจากการจริญติบตของซลลระยะคงที่ถูกจํากัดดຌวยอาหารละปจจัยทางกายภาพฬ
ทําไมซลลมีการสะสมไขมัน฿นปริมาณที่สูงกวาซลลสาหรายที่อยู฿นระยะ log phaseฬฬ
โ. อุณหภูมิ฿นการจริญติบต ิgroth temperatureีฬฬ
สาหรายทัๅงสาหรายนํๅาจืดละสาหรายทะลขนาดลใกฬ สามารถทนทานตอการชยือกขใง฿นพิ่ม
ขึๅน มื่อทําการพาะลีๅยงซลลสาหรายที่อุณหภูมิตํ่ากอนนําไปกใบรักษาสายพันธุดยการชขใงฬฬ
ใ. ปจจัยจํากัดดຌานอาหาร ิnutritinal limitationีฬ
การลดการจริญติบตของซลลสาหรายฬ ดยการจํากัดอาหาร฿นการพาะลีๅยงฬ จะทํา฿หຌซลล
สาหรายมีความทนทานตอการชขใงมากขึๅนฬ การลดปริมาณไนตรทละไบคารบอนตจะชวยกระตุຌน฿หຌ
ซลลสาหรายมีความตຌานทานตอการชยือกขใงสูงขึๅนฬ
ไ. สารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใง ิcroprotectie agentsีฬ
สารกลุมนีๅจะชวยลดอัตราการกิดผลึกนํๅาขใงภาย฿นซลลสาหรายฬ ลดอัตราการทําลายซลล฿น
ระหวางการกใบรักษาซลลดຌวยการชยือกขใงฬ สารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่นิยม฿ชຌมีหลายชนิดฬ ไดຌกฬ
dimethl sulfoide ิDMSOี ละ กลีซอรอล ิglcerolี ปนตຌนฬ
5. การชใอคดຌวยความยใน ิcold shockีฬ
การลดความยในอยางรวดรใวมีผลทํา฿หຌซลลสาหรายหลายชนิดถูกทําลายฬ ถຌาตຌองการกใบรักษา
สายพันธุสาหราย฿นซลลสาหรายที่มีความไวตอการถูกทําลายดยการลดความยในอยางรวดรใวฬ ควรทําการ
ลดอุณหภูมิ฿หຌยในลงอยางชຌาฬ โฬ พื่อปองกันซลลสาหรายถูกทําลายฬ ละควรลือก฿ชຌซลลสาหราย฿นระยะฬ
stationar phaseฬฬ
ๆ. อัตราการลดอุณหภูมิ ิcooling rateีฬ
อัตราการลดอุณหภูมิมีผลดยตรงตออัตรารอดของซลลสาหรายฬ การลดอุณหภูมิอยางรวดรใว฿น
ซลลสาหรายบางชนิดจะทํา฿หຌอัตราการรอดลดลงฬ ซลลสาหรายดยทั่วไปจะมีอัตราการรอดสูงขึๅนมื่อ฿ชຌ
ความยในอยู฿นชวง เ.โ5 ถึง แๆ องศาซลซียสตอนาทีฬ
็. อัตราการละลายนํๅาขใง ิthaing rateีฬ
อัตราการละลายนํๅาขใงมีผลดยตรงตออัตราการรอดของซลลสาหรายฬ การละลายนํๅาขใงอยาง
รวดรใวอาจทํา฿หຌผลึกนํๅาขใงที่กิดขึๅน฿นระหวางการชขใงละลายลงฬ มีผลทํา฿หຌผนังซลลสาหรายกิดความ

ๆฬ
สียหาย ทํา฿หຌซลลสาหรายมีอัตรารอดตํ่าลงฬ
ฬ
สารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใง ิcryoprotective agentsี
ลักษณะการกิดผลึกนํๅาขใง฿นสารละลายที่มีอุณหภูมิตํ่ากวาฬ เฬ องศาซลซียสฬ ตกตางกันขึๅนอยู
กับอัตราการ฿หຌความยในฬ ละมีผลตออัตราการรอดของซลลสาหรายภายหลังจากการชขใงฬ การชขใงสง
ผลกระทบตอไลปซมฬ นื่องจาก฿นระหวางการชขใงมีการกอตัวของนํๅาขใงขึๅนอาจสงผลกระทบทํา฿หຌกิด
ความสียหายตอยื่อไลปซมฬ ิNakhlaฬ etฬ al.ุฬ โเเโีฬ ดยสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงชวยกด
จุดยือกขใงของของหลว฿หຌการกใบรักษาซลลดยการชขใงฬทํา฿หຌอัตราการกิดนํๅาขใงชຌาลงฬละกิดผลึก
นํๅาขใงที่อุณหภูมิตํ่าลงฬ อัตราการ฿หຌความยในละการกิดผลึกนํๅาขใง฿นระหวางการชขใงสงผลทํา฿หຌซลล
สาหรายไดຌรับความสียหายฬ ดยกลไกของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ จะสัมพันธกับครงสรຌางทางคมี
ของสารนัๅนฬ
ดยทั่วไปสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่ดีจะตຌองมีหมูไฮดรคารบอนอยู฿นมลกุลดຌวยฬ
มากกวาหรือทากับสามหมูฬ สารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงมีหลายกลุมสามารถบงกลุมของสารปองกันการ
กิดผลึกนํๅาขใงไดຌจากการลดจุดยือกขใงฬ หรือสารที่คลือบซลลตามคุณสมบัติความปนกรดปนบสฬ การ
ปนสารรีดิวซ ิreducing agentี ละสามารถบงไดຌจากขนาดมลกุลของสาร ิสมบูรณุ โ55ใีฬ
แ.ฬ สารประกอบชนิดมลกุลดี่ยวจําพวกกรดิacidic
ฬ
ฬmonomersีฬชนฬglutamteุฬasparagineุฬmalateฬ
ละ aspartateฬ
โ.ฬ สารประกอบชนิดมลกุลดี่ยวจําพวกปนกลางฬ ิneutralฬ monomersีฬ ชนฬ glcerolุฬ glucoseุฬ
lactoseุ sucroseุ rafﬁnoseุ sorbitolุ litolุ inosital ละ DLูthreonineฬฬ
ใ. สารประกอบชนิดมลกุลดี่ยวจําพวกบส ิbasic monomersี ชน lsine ละ arginineฬ
ไ.ฬ สารประกอบจําพวกพลิมอรละอนุพันธฬ ชนฬ albumminุฬ gelatinุฬ mucinุฬ peptoneุฬ detrinุฬ
pectinุ detranุ polinlprrolidoneุ carbomethlcellulose ละ phecolฬ
5. สารประกอบธรรมชาติ ิnatural substancesี ชน หางนม ละซีรัมฬ
ๆ.ฬ สารประกอบจําพวกรีดิวซฬ ิreductingฬ agentsีฬ ชนฬ ascorbateุฬ csteineุฬ hdrolamineฬ ละฬ
semicarbazideฬ
ฬ
สารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงทีไนิยม฿ชຌ฿นการกใบรักษาซลลสาหราย
สารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่นิยม฿ชຌ฿นการกใบรักษาซลลสาหรายไดຌกฬกลีซอรอลฬิglcerolีุฬ
dimethl sulfoide ิDMSOี ละ methanol ิHubalekุ โเเใีฬ
แ. กลีซอรอล ิglcerolีฬ
กลีซอรอลมีชื่อทางคมีวาฬ แุโุใฬ Propanetriolฬ หรือรียกอีกอยางวากลีซอรีนฬ ิglcerineีฬ กลี
ซอรอลมีความหวานตามธรรมชาติฬ ตมีคุณสมบัติตกตางจากนํๅาตาลฬ กลีซอรอลสามารถสกัดนํๅามันพืชฬ
ละไขมันจากสัตว฿นรูปของฬ estherฬ ดยกลีซอรอลบริสุทธิ่มีสูตรครงสรຌางฬ CHโOHูCHOHูCHโOHฬ
ลักษณะภายนอกปนของหลว฿สฬ ไมมีสฬี ไมมีกลิ่นฬ มีความขຌนฬ มีจุดหลอมหลวฬ ิmeltingฬ pointีฬที่อุณหภูมฬิ
แ็.แ่ฬ องศาซลซียสฬ มีจุดดือดฬ ิboilingฬ pointีฬ ที่อุณหภูมฬิ โ้เฬ องศาซลซียสฬ มีความถวงจําพาะ
ทากับฬ แ.โๆแฬ ละมีมวลมลกุลทากับฬ ้โ.เ้ฬ กลีซอรอลปนสารประภทฬ trihdricฬ alcoholฬ นื่องจาก

็ฬ
ครงสรຌางมีหมูไฮดรอกซิลฬ ิูOHีฬ ทํา฿หຌสามารถละลายไดຌ฿นนํๅาละฬ alcoholฬ คุณสมบัติที่สําคัญของฬ
กลีซอรอล ไดຌกฬฬ
● กลีซอรอลไมสามารถถูกออกซิไดซไดຌจึงมีความคงตัวสูง ิhigh stabilitีฬ
● ไมกิดการปลี่ยนปลงทางกายภาพของสี รส ละกลิ่น มื่อถูกกใบปนวลานานฬ
● สามารถกิดสภาวะ supercool ไดຌละทนตอสภาวะการการชยือกขใง ละการละลายฬ
● มีความดันไอตํ่าฬ ละไมระหยที่อุณหภูมิปกติฬ ปนสารที่ไมมีพิษตอระบบการยอยอาหารฬ ผิวหนังฬ
ละนืๅอยื่อออนฬ
● ไมสงผลกระทบตอสิ่งวดลຌอมฬ
ความปนพิษของกลีซอรอลคอนขຌางตํ่าฬ ตมีรงงาน฿นสัตวทดลองฬ พบวาการสูดดมกลีซอรอล
ขຌาไปฬ อาจกอ฿หຌกิดการระคายคืองระบบทางดินหาย฿จฬ หรือทํา฿หຌผิวหนังสียความชุมชืๅนไดຌฬ กระทบทาง
สิ่งวดลຌอมฬ พบวากลีซอรอลสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดຌงายฬ มีผลกระทบตอสัตวนํๅา฿นระดับตํ่าฬ ไมกอ
฿หຌกิดผลกระทบตอระบบนิวศ หากมีการ฿ชຌละการจัดการอยางหมาะสมฬ
โ.ฬ dimethlฬ sulfoideฬ ิDMSOีฬ มีสูตรทางคมีคือฬ ิCHใีโSOฬ ลักษณะทางกายภาพปนของหลวฬ ไมมีสฬี
สามารถสลายตัวมื่อไดຌรับความรຌอนหรือการผาไหมຌฬ ทํา฿หຌกิดควันพิษฬ มีจุดหลอมหลวที่อุณหภูมฬิ แ่.5ฬ
องศาซลซียสฬ มีจุดดือดที่อุณหภูมฬิ แ่้ฬ องศาซลซียสฬ มีความถวงจําพาะทากับฬ แ.แฬ ละมีมวลมลกุล
ทากับฬ ็่.แฬ ถຌามีการสัมผัสสาร฿นระยะยาวหรือไดຌรับสารซํๅาฬ บริวณผิวหนังอาจกอ฿หຌกิดอาการอักสบที่
ผิวหนังไดຌ มีผลตอตับละลือด ทํา฿หຌการทํางานบกพรอง ทําลายมใดลือดดงฬ
ใ.ฬ methanolฬ หรือมทิลอลกอฮอลฬ มีสูตรครงสรຌางคือฬ CHไOฬลักษณะทางกายภาพปนของหลว฿สไม
ฬ มี
สีฬ มีกลิ่นฉพาะตัวฬ มีจุดหลอมหลวที่อุณหภูมฬิ ู้็.่ฬ องศาซลซียสฬ มีจุดดือดที่อุณหภูมฬิ ๆไ.ๆฬ องศา
ซลซียสฬ มีความถวงจําพาะทากับฬ เ.็้ฬ ละมีมวลมลกุลทากับฬ ใโฬ หากมีการสัมผัสสารบอยหรือปน
วลานานจะทํา฿หຌผิวหนังอักสบฬ methanolฬ สามารถดูดซึมผานผิวหนังไดຌมีผลทํา฿หຌระบบประสาทสวน
กลางถูกกดฬ ทํา฿หຌปวดศีรษะฬ งวงนอนฬ วียนศีรษะฬ คลื่นไสຌอาจียนฬ ปวดทຌองฬ หากมีการสัมผัสสารปริมาณ
มากหากกิดอาการคมาละสียชีวิตไดຌฬ methanolฬ ยังมีผลกระทบตอการมองหในฬ ดยอาการจะรุนรง
มากขึๅนมื่อมีการสัมผัสสารถึงวลา แโ ถึง แ่ ชั่วมงฬ
ไ.ฬ ethleneฬ glcolฬ มีชื่อทางคมีวาฬ แุโูEthanediolฬ สูตรครงสรຌางทางคมีคือฬ CโHๆOโฬ ลักษณะทาง
กายภาพปนของของหลว฿สฬ คลຌายนํๅามันฬ ไมมีกลิ่นฬ มีจุดหลอมหลวที่อุณหภูมฬิ ูแใฬองศาซลซียสฬจุดดือด
ที่อุณหภูมฬิ แ้็.ๆฬ องศาซลซียสฬ มีความถวงจําพาะทากับฬ แ.แฬ ละมีมวลมลกุลทากับฬ ๆโ.เ็ฬ หากมี
การสัมผัสสารปนระยะวลานานหรือไดຌรับสารซํๅาฬ โฬ อาจกอปญหารุนรงตอตับฬ ไตฬ กิดอันตรายตอสมอง
ละทารก฿นครรภฬ
5.ฬ propleneฬ glcolฬ มีชื่อทางคมีวาฬแุโฬูPropanediolฬสูตรครงสรຌางทางคมีคือฬCHใCHOHCHโOHฬ
ลักษณะทางกายภาพปนของหลวหนืดฬ ไมมีสฬี ไมมีกลิ่นฬ มีจุดหลอมหลวที่อุณหภูมฬิ ู5้ฬ องศาซลซียสฬ มี
จุดดือดที่อุณหภูมฬิ แ่่.โฬ องศาซลซียสฬ มีความถวงจําพาะทากับฬแ.เไฬ ละมีมวลมลกุลทากับฬ็ๆ.เ้ฬ
สารนีๅสามารถดูดซึมขຌาสูรางกายไดຌจากการสูดดมไอของสาร หรือการกินฬ
ฬ
ฬ Tzoenisฬ etฬal.ฬิโเเไีฬทําการกใบรักษาซลลสาหรายดຌวยการชขใงพบวาฬmethanolฬ฿หຌผลดี

่ฬ
ตอการกใบรักษาสาหรายชนิดฬ Chlorella stigmatophoraฬ ละฬ Dunaliella tertiolecta สวนฬ DMSOฬ
ชวย฿หຌสาหรายฬ Chlorella minutissimaุฬ Chlorella stigmatophoraฬ รอดตาายจากการชขใงสาหราย
ไดຌฬ ขณะทีฬ่ Dunaliella tertiolecta มีอัตราการรอดไดຌดี฿นสารละลายฬ ่ัฬ propleneฬ glcolฬ สวนฬ
Nannochloropsis oculata ควรกใบรักษาซลล฿น glcerol ิGo et al.ุ โเเ5ีฬ
สาหรายขนาดลใกที่฿ชຌปนอาหารสําหรับสัตวนํๅาวัยออนตละชนิดฬ หรือสายพันธุมีความสามารถ฿น
การทนตอการกใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงไมทากันฬ ิCanaateฬ andฬ lubinnุฬ แ้้5ีฬ Chaetoceros
gracilis, Tetraselmis chuii, Nannochloris atomusฬ ละฬ Nannochloropsis gaditana คอนขຌางทน
ตอการชขใง ฿นขณะที่ Rhodomonas baltica ละ Isochrysis galbana ไมคอยทนทานตอการชขใงฬ
การกใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงยังชวยลดภาระการพาะลีๅยงสัตวนํๅาทัๅง฿นสัตวนํๅาศรษฐกิจ
ละสัตวนํๅาสวยงาม฿นระยะวัยออนตຌองพึ่งพาอาหารขนาดลใกฬ ไดຌกฬ สาหรายขนาดลใกฬ ละพลงกตอน
สัตวฬ ฿นปจจุบันกษตรกรที่ตຌองการ฿ชຌสาหรายขนาดลใกฬ พื่อผลิตอาหารสําหรับสัตวนํๅาวัยออนฬ หรือพลงก
ตอนสัตวไมมีการกใบรักษาสายพันธุสาหรายองฬ
ตຌองขอรับบริการจากหนวยงานราชการที่กี่ยวขຌองฬ
นื่องจากการกใบรักษาสายพันธุสาหรายขนาดลใกดຌวยวิธีการกใบรักษาสายพันธุบบพาะลีๅยง฿นอาหาร
ขใงฬ หรืออาหารหลวตຌอง฿ชຌคา฿ชຌจาย฿นการจัดการคอนขຌางสูงฬ ทัๅงดຌานสถานทีฬ่ รงงานฬ พลังงานฬ สารคมีฬ
ละวลา฿นการจัดการฬ
การลดภาระการจัดการการกใบรักษาสายพันธุสาหรายจะช
ฬ วยพิ่มศักยภาพ฿นการผลิต฿หຌกับฟารม
อกชนฬชวยลดภาระงานฬละงบประมาณ฿หຌกับหนวยงานของรัฐบาลที่ตຌอง฿หຌบริการจัดหาสายพันธุสาหราย
฿หຌกับอกชนฬ ละกษตรกรที่มาขอรับบริการฬ นวทาง฿นการลดภาระการจัดการการกใบรักษาสายพันธุ
สาหรายดยทั่วไปคือฬ การยืดระยะวลา฿นการจริญติบตของสาหรายฬ ทํา฿หຌสาหรายมีการจริญติบตที่ชຌา
ลงฬ พื่อลดระยะวลา฿นการฬ subcultureฬ ฿นกรณีที่มีการกใบรักษาสายพันธุดຌวยการลีๅยง฿นอาหารขใงหรือ
อาหารหลวฬ หรือทํา฿หຌสาหรายหยุดการจริญติบตดยที่สาหรายไมตายฬ ละมื่อตຌองการ฿ชຌสาหรายขนาด
ลใกกในําสาหรายกลับมาทําการพาะลีๅยงอีกครัๅงฬ ซึ่งนวทาง฿นการหยุดการจริญติบตของสาหราย฿นการ
กใบรักษาสายพันธุสาหรายไดຌกฬ การกใบรักษาสายพันธุสาหรายดຌวยวิธีการชขใงฬ ิRhodesฬ etฬal.ุฬโเเๆีฬ
การกิดการปนปຕอนของสิ่งมีชีวิตอื่นฬ โฬ ไดຌกฬ ปรตซัวฬ หรือบคทีรียฬ ิTanniouฬ etฬ al.ุฬ โเแโีฬ ปองกัน
ปญหาสัณฐานของซลลสาหรายมีการปลี่ยนปลงมื่อมีการกใบรักษาซลลปนระยะวลานานฬ ละสามารถ
รักษาลักษณะทางพันธุกรรมของสาหรายขนาดลใกไดຌปนระยะวลายาวนานฬ ิTanniouฬ etฬ al.ุฬ โเแโีฬละ
จากการศึกษาของฬ Guermaziฬ etฬ al.ฬ ิโเแเีฬพบวาการชขใงสาหรายดຌวยทคนิคการลดอุณหภูมิที่ตางกัน
มีผลตอปริมาณกรดไขมันที่อยู฿นซลลสาหรายฬ
วัตถุประสงคครงการวิจัย
แ. พื่อพัฒนาทคนิคการกใบรักษาสายพันธุสาหรายขนาดลใกดຌวยวิธีการชงขใงฬ
โ. พื่อศึกษาผลของชนิดของสาหรายตออัตรารอดของสาหรายขนาดลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธี
การชขใงฬ
ใ. พื่อศึกษาผลของชนิดละความขຌมขຌนของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตออัตรารอดของ
สาหรายขนาดลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ

้ฬ
ไ. พื่อศึกษาผลระยะวลา฿นการกใบรักษาสาหรายขนาดลใกชขใงตออัตรารอดของสาหรายขนาด
ลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ
ประยชนทีไคาดวาจะไดຌรับ
แ. ทราบทคนิค ละวิธีการ฿นการกใบรักษาหัวชืๅอสาหรายขนาดลใกดຌวยวิธีการชขใงฬ
โ. ทราบชนิดละความขຌมขຌนของสารละลายปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่หมาะสม฿นการกใบ
รักษาสายพันธุสาหรายขนาดลใกชนิดตาง โฬฬ
ฬ
ฬ

ฬ

ฬ
ฬ
ฬ
ฬ

แเฬ

บททีไ โ
วิธีดํานินการวิจัย

ฬ
การทดลองทีไ แ การศึกษาผลของชนิดสาหรายขนาดลใก ชนิดสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตออัตราการ
รอดของซลลสาหรายขนาดลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ
ฬ
การออกบบการทดลอง
ออกบบการทดลองบบสุมตลอดที่มฬี ใึโฬFactorialฬปจจัยที่ทําการศึกษาไดຌกฬชนิดของสาหราย
ทําการปลี่ยนปลงชนิดสาหรายขนาดลใกฬ โฬ ชนิดฬ ไดຌกฬ คลอรลลาฬ ิChlorellaฬ sp.ีฬ คีตซอรอสฬ
ิChaetocerosฬ sp.ีฬ ละตตราซลมิสฬ ิTetraselmisฬ sp.ีฬ ปลี่ยนปลงชนิดของสารปองกันการกิดผลึก
นํๅาขใงฬ โฬ ชนิดฬ ไดຌกฬ glcerolฬ ละฬ dimethlฬ sulfoideฬ ิDMSOีฬ ทําการทดลองฬ แเฬ ซํๅาฬ จัดชุดทดลอง
ละซํๅาดยการสุมฬ
ฬ
สูตรอาหารทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา
การทดลอง฿ชຌอาหารทดลองสูตร Guillard’s medium ิลัดดาุ โ5ไเี ประกอบสารคมีดังนีฬๅ
สวนประกอบทีไ แ
NaNOใ
ไโ.เ็ไ gฬ
NaโHPOไ.HโO
ใ.เ gฬ
FeClใ
แ.ไ5 gฬ
NaโEDTA
5.เ gฬ
Thiamine
เ.โ gฬ
Canocobalamin
เ.เเแ mgฬ
Biotin
เ.เ5 mgฬ
ติมนํๅากลั่นจนไดຌปริมาตร แุเเเ mlฬ
ฬ
สวนประกอบทีไ โ
gฬ
CuSOไ.5HโO
แ.้ๆฬ
ZnSOไ
ไ.ไเฬ
NaโMoOไ.โHโO
แ.โๆฬ
MnClโ.ไHโO
ใๆ.เฬ
CoClโ.ๆHโO
โ.เฬ
ติมนํๅากลั่นจนไดຌปริมาตร แุเเเ mlฬ
ฬ
ฬ

แแฬ
สวนประกอบทีไ ใ
gฬ
NaโSiOใ.้HโO
แๆ.5เฬ
ติมนํๅากลั่นจนไดຌปริมาตร แุเเเ mlฬ
ฬ
ปຂปตสวนประกอบที่ แ ละ ใ ปริมาตร โ ml ละสวนประกอบที่ โ ปริมาตร แ ml ติม฿นนํๅา
ทะลที่ผานการนึ่งฆาชืๅอ แ ลิตร ทําการผสมอาหารกใบไวຌหนึ่งวันกอนนํามาทดลองฬ
ฬ
การทําความสะอาดอุปกรณละนํๅาทะล
ครื่องกຌว ขวดรูปชมพู ละอุปกรณประกอบการพาะลีๅยงสาหรายทําการลຌาง฿หຌสะอาด ละนํา
ไปฆาชืๅอดຌวยการนึ่งฆาชืๅอ ิautoclaeี ที่อุณหภูมิ แโแ องศาซลซียส รงดันไอนํๅา แ5 ปอนดตอตาราง
นิๅว นาน แ5 นาที ละนํๅาทะลที่฿ชຌ฿นการทดลองทําการชืๅอดຌวยการนึ่งฆาชืๅอฬ
ฬ
การพาะลีๅยงสาหราย
ทําการพาะลีๅยงสาหรายคลอรลลาฬ คีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสฬ ดຌวยอาหารลีๅยงสาหรายฬ
สูตรกิลลารดฬ ิGuillardฬ mediumุฬ F/โีฬ ความคใมฬ ใเฬ pptฬ ทําการติมอาหารลีๅยงสาหรายปริมาตรฬ แ5เฬ
mlฬ ลง฿นขวดรูปชมพูขนาดฬ โ5เฬ mlฬ ติมหัวชืๅอสาหรายฬ 5ฬ mlฬ ผสม฿หຌขຌากันฬ นําไปวางไวຌบนชัๅนลีๅยง
สาหรายฬ ฿หຌสงสวางดຌวยหลอดไฟฟลูออรสซนตฬ ความขຌมสงฬ ใ5เเฬ luฬ ระยะวลาการ฿หຌสงฬ โไ:เฬ
ิL/Dฬ
periodีฬ
฿หຌอากาศตลอดวลาฬ
นับจํานวนซลลสาหรายทุกวันดຌวยสไลดนับมใดลือดฬ
ิHaemactometerีฬฬ
ฬ
การรวบรวมซลลสาหราย
มื่อคลอรลลาฬ คีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสจริญติบตถึงระยะฬ lateฬ logฬ phaseฬ ทําการนับ
จํานวนซลลสาหรายกอนทําการชขใงฬ ทําการรวบรวมซลลดยนําคลอรลลาฬ คีตซอรอสฬ ละฬ
ตตราซลมิสฬ ปริมาตรฬ 5ฬ mlฬ ทําการปດนหวี่ยงทีฬ่ ใเเเฬ rpmฬ นานฬ 5ฬ นาทีฬ กใบซลลสาหรายที่ผานการปດน
หวี่ยง฿นหลอดฬ croฬ tubeฬ ทําการติมสารละลายฬ glcerolฬ ละฬ DMSOฬ ความขຌมขຌนฬ 5ฬ ปอรซในตฬ
ปริมาตรฬ แฬ mlฬ ทําการผสมสาหรายละสารละลายชขใง฿หຌขຌากันฬ นําไปลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิหຌองถึงฬ เฬ
°Cฬ ฿นวลาฬ ใเฬ นาทีฬ จากนัๅนนําสาหรายไปขຌาตูຌชขใงที่อุณหภูมฬิ ูโเฬ °Cฬ ปนวลาฬ ใฬ วันฬ มื่อครบวลาที่
กําหนดนําสาหรายที่ผานการชขใงมาละลายดยพิ่มอุณหภูมิจากฬ ูโเฬ °Cฬ ถึงอุณหภูมิหຌองฬ ฿นวลาฬ แ5ฬ
นาทีฬ จากนัๅนทําการลຌางซลลสาหรายดยการติมอาหารลีๅยงสาหราย฿นหลอดฬ croฬ tubeฬ ผสม฿หຌขຌากัน
ลຌวทําการปດนหวี่ยงทีฬ่ ใเเเฬrpmฬนานฬ5ฬนาทีฬจํานวนฬแเฬครัๅงฬนําสาหรายที่ผานการลຌางซลลไปลีๅยงดຌวย
อาหารลีๅยงสาหรายสูตรกิลลารดฬ ฿นขวดรูปชมพูปริมาตรฬ โ5เฬ mlฬ ทําการนับซลลสาหรายทุกวันพื่อตรวจ
สอบการรอดชีวิตของสาหราย ละคิดอัตราการรอดชีวิตของซลลสาหรายฬ
ฬ
ฬ
ฬ

แโฬ
ฬ
การวิคราะหขຌอมูล
การวิคราะหขຌอมูลทําการตรวจสอบอิทธิพลของชนิดสาหรายขนาดลใกละชนิดสารปองกันการ
กิดผลึกนํๅาขใงตออัตราการรอดของซลลสาหรายดຌวยวิธีวิคราะหความปรปรวน ิanalsis of arianceีฬ
ละปรียบทียบความตกตางระหวางคาฉลี่ยอัตราการรอดของสาหรายดຌวยวิธDuncan’s
ี
neฬ
multiple range test ที่ระดับความชื่อมั่น ้5 ปอรซในต ิCraleุ โเแโีฬ
ฬ
การทดลองทีไ โ การศึกษาความขຌมขຌนสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตออัตราการรอดของซลลสาหราย
ขนาดลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ
ฬ
การออกบบการทดลอง
ออกบบการทดลองบบสุมตลอดฬ ทําการทดลองกับสาหรายขนาดลใกทัๅงฬ ใฬ ชนิดฬ ไดຌกฬ คลอรล
ลาฬ ิChlorellaฬ sp.ีฬ คีตซอรอสฬ ิChaetocerosฬ sp.ีฬ ละตตราซลมิสฬ ิTetraselmisฬ sp.ีฬ ปจจัย
ที่ทําการศึกษาไดຌกฬ ความขຌมขຌนของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ ทําการลือกชนิดสารปองกันการกิด
ผลึกนํๅาขใงที่ไดຌจากการการทดลองทีฬ่ แฬ ที่หมาะสมกับสาหรายตละชนิดฬ ทําการปลี่ยนปลงความขຌมขຌน
ของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ โฬ ระดับฬ ไดຌกฬ 5ฬ ละฬ แเฬ ปอรซในตฬ ทําการทดลองฬ แเฬ ซํๅาฬ จัดชุด
ทดลองละซํๅาดยการสุมฬ
ฬ
สูตรอาหารทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา
การทดลอง฿ชຌอาหารทดลองสูตร Guillard’s medium ิลัดดาุ โ5ไเี รายละอียดดังการทดลอง
ที่ แฬ
ฬ
การทําความสะอาดอุปกรณละนํๅาทะล
หมือนการทดลองที่ แฬ
ฬ
การพาะลีๅยงสาหรายฬฬ
หมือนการทดลองที่ แฬ
ฬ
การรวบรวมซลลสาหราย
มื่อคลอรลลาฬ คีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสจริญติบตถึงระยะฬ lateฬ logฬ phaseฬ ทําการนับ
จํานวนซลลสาหรายกอนทําการชขใงฬ ทําการรวบรวมซลลดยนําคลอรลลาฬ คีตซอรอสฬ ละฬ
ตตราซลมิสปริมาตรฬ 5ฬ mlฬ ทําการปດนหวี่ยงทีฬ่ ใเเเฬ rpmฬ นานฬ 5ฬ นาทีฬ กใบซลลสาหรายที่ผานการปດน
หวี่ยง฿นหลอดฬ croฬ tubeฬ ทําการติมสารละลายปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่หมาะสมกับสาหรายตละ
ชนิดที่ไดຌจากการทดลองทีฬ่ แฬ ความขຌมขຌนฬ 5ฬ ละฬ แเฬ ปอรซในตฬ ปริมาตรฬ แฬ mlฬ ทําการผสมสาหรายละ
สารละลายชขใง฿หຌขຌากันฬ นําไปลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิหຌองถึงฬ เฬ °Cฬ฿นวลาฬใเฬนาทีฬจากนัๅนนําสาหราย

แใฬ
ไปขຌาตูຌชขใงที่อุณหภูมฬิ ูโเฬ °Cฬ ปนวลาฬ ใฬ วันฬ มื่อครบวลาที่กําหนดนําสาหรายที่ผานการชขใงมา
ละลายดยพิ่มอุณหภูมิจากฬ ูโเฬ °Cฬ ถึงอุณหภูมิหຌองฬ ฿นวลาฬ แ5ฬ นาทีฬ จากนัๅนทําการลຌางซลลสาหรายดย
การติมอาหารลีๅยงสาหราย฿นหลอดฬ croฬ tubeฬ ผสม฿หຌขຌากันลຌวทําการปດนหวี่ยงทีฬ่ ใเเเฬ rpmฬ นานฬ 5ฬ
นาทีฬ จํานวนฬ แเฬ ครัๅงฬ นําสาหรายที่ผานการลຌางซลลไปลีๅยงดຌวยอาหารลีๅยงสาหรายสูตรกิลลารดฬ ฿นขวด
รูปชมพูปริมาตรฬ โ5เฬ mlฬ ทําการนับซลลสาหรายทุกวันพื่อตรวจสอบการรอดชีวิตของสาหรายฬ ละคิด
อัตราการรอดชีวิตของซลลสาหรายฬ
ฬ
การวิคราะหขຌอมูล
การวิคราะหขຌอมูลทําการตรวจสอบอิทธิพลของความขຌมขຌนของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตอ
อัตราการรอดของซลลสาหรายตละชนิดดຌวยวิธีวิคราะหความปรปรวน ิanalsis of arianceี ละ
ปรียบทียบความตกตางระหวางคาฉลี่ยอัตราการรอดของสาหรายดຌวยวิธDuncan’s
ี
ne multipleฬ
range test ที่ระดับความชื่อมั่น ้5 ปอรซในต ิCraleุ โเแโีฬ
ฬ
ฬ
ฬ
ฬ

แไฬ

บททีไ ใ
ฬ

ผลการวิจัย

การทดลองทีไ แ การศึกษาผลของชนิดสาหรายขนาดลใก ชนิดสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตออัตราการ
รอดของซลลสาหรายขนาดลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ
ฬ

จากการวิคราะหปฏิสัมพันธฬิinteractionีฬระหวางชนิดสาหรายฬละชนิดของสารปองกันการกิด
ผลึกนํๅาขใงกับอัตราการรอดของสาหรายภายหลังการชขใงฬ พบวามีปฏิสัมพันธระหวางชนิดสาหรายฬ ละ
ชนิดของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงอยางมีนัยสําคัญฬ ิP์เ.เ5ีฬ ดังนัๅนการวิคราะหขຌอมูลจะทําการ
วิคราะหขຌอมูลยกตามระดับ฿นตละปจจัยฬฬ
ฬ
อัตรารอดของสาหรายที่ผานการชขใงดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ สดงดังภาพทีฬ่ ใูแฬ พบวาสาหรายฬ
คลอรลลามีอัตรารอดสูงสุดทากับฬ ็แ.ใ็ﬁแเ.ใแฬ ปอรซในตฬ ละตกตางกับอัตรารอดของสาหรายคีตฬ
ซอรอสฬ ละตตราซลมิสฬ อยางมีนัยสําคัญฬ ิP์เ.เ5ีฬ ฿นขณะที่สาหรายคีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสมี
อัตรารอดทากับ เ.แ่ﬁเ.แโ ละ เ.แ่ﬁเ.แโ ปอรซในต ตามลําดับฬ
ฬ

แ5ฬ

ภาพที่ ใูแ อัตรารอดของสาหราย ใ ชนิดที่ผานการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลาย DMSOฬ
ฬ
อัตรารอดของสาหรายที่ผานการชขใงดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ สดงดังภาพทีฬ่ ใูโฬ พบวา
สาหรายคลอรลลามีอัตรารอดสูงสุดทากับฬ ใ้.ไแﬁ้.แ็ฬปอรซในตฬละตกตางกับอัตรารอดของสาหราย
คีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสฬ อยางมีนัยสําคัญฬิP์เ.เ5ีฬ฿นขณะที่สาหรายตตราซลมิสมีอัตรารอดรองลง
มาทากับฬ โเ.โ่ﬁแ5.5ไฬ ปอรซในตฬ มากกวาอัตราการรอดของสาหรายคีตซอรอสอยางมีนัยสําคัญฬ
ิP์เ.เ5ี อัตราการรอดของสาหรายคีตซอรอสทากับ เ.55ﬁเ.็5 ปอรซในตฬ
ฬ

ฬ

แๆฬ

ฬ

ภาพที่ ใูโ อัตรารอดของสาหราย ใ ชนิดที่ผานการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ
ฬ
มื่อพิจารณาปรียบทียบอัตรารอดของสาหรายคลอรลลาที่ผานการชขใงดຌวยสารละลายฬDMSOฬ
ละกลีซอรอลฬ พบวาอัตราการรอดของสาหรายที่ผานการชขใงดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ ทากับฬ
็แ.ใ็ﬁแเ.ใแฬ ปอรซในตฬ สูงกวาอัตรารอดของสาหรายคลอรลลาที่ผานการชขใงดຌวยสารละลายฬ
กลีซอรอล ิใ้.ไแﬁ้.แ็ ปอรซในตี อยางมีนัยสําคัญ ิP์เ.เ5ี ดังภาพที่ ใูใฬ

แ็ฬ

ภาพที่ ใูใ อัตรารอดของคลอรลลาที่ผานการกใบรักษาซลลดຌวย DMSO ละ Glcerolฬ
ฬ
อัตรารอดของสาหรายคีตซอรอสที่ผานการชขใงดຌวยสารละลาย DMSO ละกลีซอรอล มีอัตรา
รอดทากับ เ.แ่ﬁเ.แโ ละ เ.55ﬁเ.็5 ปอรซในต อัตรารอดของสาหรายคีตซอรอสที่ผานการชขใง
ดຌวยสารละลายทัๅงสองชนิดไมตกตางอยางมีนัยสําคัญิP>เ.เ5ี สดงดังภาพที่ ใูไฬฬ

ฬ

แ่ฬ

ภาพที่ ใูไ อัตรารอดของคีตซอรอสที่ผานการกใบรักษาซลลดຌวย DMSO ละ Glcerolฬ
ฬ
อัตรารอดของสาหรายตตราซลมิสที่ผานการชขใงดຌวยสารละลาย DMSO ละกลีซอรอลฬ
ทากับ โเ.โ่ﬁแ5.5ไ ละ เ.แ่ﬁเ.แโ ปอรซในต ตามลําดับ สดงดังภาพที่ ใู5 มื่อวิคราะหความตก
ตางของคาฉลี่ยอัตรารอดของสาหรายระหวางชุดทดลองพบวาอัตราการรอดของสาหรายที่ผานการชขใง
ดຌวยสารละลายกลีซอรอลสูงกวาอัตรารอดของสาหรายคลอรลลาที่ผานการชขใงดຌวยสารละลาย DMSOฬ
อยางมีนัยสําคัญ ิP์เ.เ5ีฬฬ

ฬ

แ้ฬ

ภาพที่ ใู5 อัตรารอดของตตราซลมิสที่ผานการกใบรักษาซลลดຌวย DMSO ละ Glcerolฬ

ฬ

การทดลองทีไ โ การศึกษาความขຌมขຌนสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตออัตราการรอดของซลลสาหราย
ขนาดลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ
ฬ

จากผลการทดลองทีฬ่ แฬ พบวาอัตราการรอดของคลอรลลาที่กใบรักษาซลลดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ
มีอัตราการรอดสูงกวาซลลที่กใบรักษาดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ ฿นขณะที่คีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสฬ
พบวาการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ มีอัตราการรอดสูงกวาซลลที่กใบรักษาดຌวยสารละลายฬ
DMSOฬ ดังนัๅน฿นการทดลองทีฬ่ โฬ จึงทําการลือกการกใบรักษาซลลคลอรลลาดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ ละ
การกใบรักษาซลลคีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ มาทําการกใบรักษาซลลดຌวย
สารละลายปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่มีความขຌมขຌน 5 ละ แเ ปอรซในตฬ
ฬ
ผลการทดลองกใบรักษาซลลสาหรายคลอรลลาชขใงฬ ดຌวยสารละลายปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ
DMSOฬ ที่มีความขຌมขຌนฬ5ฬละฬแเฬปอรซในตฬพบวาอัตรารอดของสาหรายคลอรลลาที่ผานการชขใงดຌวย
สารละลายฬ DMSOฬ ที่มีความขຌมขຌนฬ 5ฬ ละฬ แเฬ ปอรซในตฬ ทากับฬ ็แ.ใ็ﬁแเ.ใแฬ ละฬ 5่.โไﬁ่.ใ่ฬ
ปอรซในตฬ ตามลําดับฬ สดงดังภาพทีฬ่ ใูๆฬ มื่อวิคราะหความตกตางของคาฉลี่ยอัตรารอดของสาหราย
ระหวางชุดทดลองฬ พบวาอัตราการรอดของสาหรายคลอรลลาที่ผานการชขใงดຌวยสารละลายความขຌมขຌนฬ

โเฬ
5ฬ ปอรซในตฬ สูงกวาอัตรารอดของสาหรายคลอรลลาที่ผานการชขใงดຌวยสารละลายความขຌมขຌนฬ แเฬ
ปอรซในต อยางมีนัยสําคัญ ิP์เ.เ5ีฬฬ
ฬ

ภาพที่ ใูๆ อัตรารอดของคลอรลลาที่ผานการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลาย DMSO ที่ความขຌมขຌน 5 ละฬ
แเ ปอรซในตฬ
ฬ
อัตราการรอดของสาหรายคีตซอรอสชขใงดຌวยสารละลายปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงกลีซอรอลฬ
ที่มีความขຌมขຌนฬ 5ฬ ละฬ แเฬ ปอรซในตฬ ทากับฬ เ.55ﬁเ.็5ฬ ละฬ เ.55ﬁเ.ใใฬ ปอรซในตฬ ตามลําดับฬสดง
ดังภาพที่ ใู็ อัตราการรอดของสาหรายทัๅงสองระดับความขຌมขຌนตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ ิP>เ.เ5ีฬ ฬ
ฬ

ฬ

โแฬ

ฬ

ภาพที่ ใู็ อัตรารอดของคีตซอรอสที่ผานการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลายกลีซอรอล ที่ความขຌมขຌน 5ฬ
ละ แเ ปอรซในตฬ
ฬ
อัตราการรอดของสาหรายตตราซลมิสชขใงดຌวยสารละลายปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงกลีซ
อรอลฬ ที่ความขຌมขຌนฬ 5ฬ ละฬ แเฬปอรซในตฬพบวาอัตรารอดของสาหรายตตราซลมิสที่ผานการชขใงดຌวย
สารละลายฬ DMSOฬ ที่มีความขຌมขຌนฬ 5ฬ ละฬ แเฬ ปอรซในตฬ ทากับฬ โเ.โ่ﬁแ5.5ไฬ ละฬ ็.็แﬁแเ.โเฬ
ปอรซในตฬ ตามลําดับฬ สดงดังภาพทีฬ่ ใู่ฬ มื่อวิคราะหความตกตางของคาฉลี่ยอัตรารอดของสาหราย
ตตราซลมิสระหวางชุดทดลองฬพบวาอัตราการรอดของสาหรายคลอรลลาที่ผานการชขใงดຌวยสารละลาย
ความขຌมขຌนฬ 5ฬ ปอรซในตฬ สูงกวาอัตรารอดของสาหรายตตราซลมิสที่ผานการชขใงดຌวยสารละลายความ
ขຌมขຌน แเ ปอรซในต อยางมีนัยสําคัญ ิP์เ.เ5ีฬ
ฬ
ฬ

โโฬ

ภาพที่ ใู่ อัตรารอดของตตราซลมิสที่ผานการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลายกลีซอรอล ที่ความขຌมขຌน 5ฬ
ละ แเ ปอรซในตฬ
ฬ

ฬ

โใฬ

บททีไ ไ
ฬ

อภิปรายละสรุปผลการวิจัย

การทดลองทีไ แ การศึกษาผลของชนิดสาหรายขนาดลใก ชนิดสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตออัตราการ
รอดของซลลสาหรายขนาดลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ
ฬ

จากการวิคราะหปฏิสัมพันธฬิinteractionีฬระหวางชนิดสาหรายฬละชนิดของสารปองกันการกิด
ผลึกนํๅาขใงกับอัตราการรอดของสาหรายภายหลังการชขใงฬ พบวามีปฏิสัมพันธระหวางชนิดสาหรายฬ ละ
ชนิดของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงอยางมีนัยสําคัญฬ ิP์เ.เ5ีฬ สดงวาอัตรารอดของสาหรายตละ
ชนิดหมาะกับชนิดสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตกตางกันฬ
จากผลการทดลองฬ มื่อปรียบทียบชนิดการปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงกับสาหรายคลอรลลาฬ
สาหรายคลอรลลามีอัตรารอดสูงมื่อกใบรักษาซลลดຌวยสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงทัๅงสองชนิดฬ ดยที่
สาหรายคลอรลลาที่กใบรักษาซลลดຌวยสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ มีอัตราการ
รอดสูงมื่อปรียบทียบกับการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ สดงวาสาหรายคลอรลลาหมาะ
฿นการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ สอดคลຌองกับการศึกษาของฬ Tzoenisฬ etฬ al.ฬ ิโเเไีฬ ที่
รายงานวาสารละลายฬ DMSOฬ สามารถกใบรักษาซลลคลอรลลาไดຌฬ สารละลายฬDMSOฬปนสารปองกันการ
กิดผลึกนํๅาขใงที่สามารถทรกซึมยื่อหุຌมซลลไดຌฬ สารละลายฬ DMSOฬ จะทํา฿หຌอัตราการกิดนํๅาขใงหรือ
อัตราการขใงตัวของฬ ctoplasmฬ ชຌาลงฬ ดยมื่อสารละลายฬ DMSOฬ ซึมขຌาไป฿นซลลจะทํา฿หຌจุดยือกขใง
ของของหลวภาย฿นซลลลดตํ่าลงฬ ทํา฿หຌซลลมีอัตราการรอดสูงขึๅนฬ ิMcLellanุฬ แ้่้;ฬ Steponkusุฬ etฬ
al.ุฬ แ้้โ;ฬ Hubalekุฬ โเเใ;ฬ Tanniouฬetฬal.ุฬโเแโีฬละสารละลายฬDMSOฬที่ซึมขຌาไป฿นซลลทํา฿หຌกิด
ความปนพิษตอซลลสาหรายฬ ฿นขณะที่สารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่ไมทรกซึมผานยื่อหุຌมซลลฬ ชนฬ
polinlprrolidoneฬ ิPVPีฬ ละฬ polethleneฬ glcolฬิPEGีฬจะมีความปนพิษตอซลลนຌอยกวาฬต
ประสิทธิภาพ฿นการปองกันซลลจากผลึกนํๅาขใงจะตํ่ากวาดຌวยฬ ิTzoenisฬ etฬ al.ุฬ โเเไ;ฬ Tanniouฬ etฬ al.ุฬ
โเแโีฬ
มื่อมีการกใบรักษาซลลสาหรายคีตซอรอสฬ ดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ ละกลีซอรอลฬ อัตราการ
รอดตํ่ามากฬ สดงวาทัๅงสารละลายฬ DMSOฬละกลีซอรอลยังไมหมาะสม฿นการกใบรักษาซลลสาหรายคีต
ซอรอสฬ ฿นขณะนีๅสาหรายตตราซลมิสที่ทําการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ มีอัตราการรอด
คอนขຌางตํ่าฬ สวนสาหรายตตราซลมิสที่ทําการกใบรักษาซลลดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ มีอัตราการรอด
คอนขຌางสูงฬ สดง฿หຌหในวาดยสารละลายกลีซอรอลมีความหมาะสม฿นการกใบรักษาซลลสาหรายตตรา
ซลมิสฬ ชนดียวกับการศึกษาของฬ มานิตาฬ ิโ55โีฬ พบวาการกใบรักษาซลลสาหรายฬ Spirulina platensisฬ
ดຌวยสารละลายกลีซอรอลฬ ทํา฿หຌสาหรายฬ S. platensisฬ มีอัตรารอดสูงที่สุดฬ ฿นขณะทีฬ่ Talerฬ andฬ
Fletcherฬ ิแ้้้ีฬรายงานวามื่อปรียบทียบประสิทธิภาพการปองกันซ ลลสาหรายระหวางสารปองกันการ
กิดผลึกนํๅาขใงชนิดที่ทรกซึมผานยื่อหุຌมซลลที่ประกอบดຌวยสารละลายฬ DMSOฬ กลีซอรอลฬ ละมทา
นอล พบวาสารละลายกลีซอรอลมีประสิทธิภาพตํ่าที่สุดฬ

โไฬ
ขนิดของสาหรายที่ชขใงมีผลตออัตราการรรอดนื่องจากครงสรຌางยื่อหุຌมซลลของสาหรายตละ
ชนิดตกตางกันฬ การยอม฿หຌสารปองกันการชขใงผานขຌาสูซลลไดຌตกตางกันฬ ละความขใงรงของยื่อ
หุຌมซลลของสาหรายตละชนิดตกตางกันจึงทํา฿หຌอัตราการรอดของสาหรายตละชนิดตกตางกันมื่อ
ทําการกใบรักษาซลลดຌวยการชขใง ิHubalekุ โเเใีฬฬ
ผลจากการศึกษาครัๅงนีๅสดง฿หຌหในวาสารละลายฬ DMSOฬ มีความหมาะสมสําหรับการกใบรักษา
ซลลสาหรายคลอรลลาฬ ฿นขณะที่สารละลายกลีซอรอลฬ หมาะสมสําหรับสําหรับการกใบรักษาซลลฬ
สาหรายตตราซลมิสฬฬ
การทดลองทีไ โ การศึกษาความขຌมขຌนสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตออัตราการรอดของซลลสาหราย
ขนาดลใกที่กใบรักษาซลลดຌวยวิธีการชขใงฬ
ฬ

มื่อทําการลือกสารละลายฬ DMSOฬ สําหรับการกใบรักษาซลลสาหรายคลอรลลาฬ ละลือก
สารละลายกลีซอรอลสําหรับการกใบรักษาซลลสาหรายคีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสฬ ลຌวทําการ
ปลี่ยนปลงระดับความขຌมขຌนของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่ระดับ 5 ละ แเ ปอรซในตฬฬ
สาหรายคลอรลลาที่กใบรักษาซลลดຌวยความขຌมขຌนของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงทีฬ่
5ฬ
ปอรซในตฬ มีอัตราการรอดสูงกวาสาหรายที่กใบรักษาซลลดຌวยสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่ระดับฬ แเฬ
ปอรซในตฬ สาหรายคีตซอรอสที่กใบรักษาซลลดຌวยสารละลายกลีซอรอลทัๅงสองระดับฬ มีอัตราการรอดไม
ตกตางกันฬ ฿นขณะที่สาหรายตตราซลมิสที่กใบรักษาซลลดຌวยสารละลายกลีซอรอลที่ระดับความขຌมขຌนฬ
5ฬ ปอรซในตฬ มีอัตราการรอดสูงกวาสาหรายที่กใบรักษาซลลดຌวยสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่ระดับฬ แเฬ
ปอรซในตฬ สอดคลຌองกับการศึกษาของฬ มานิตาฬ ิโ55โีฬ ที่พบวาสาหรายฬ Spirulina platensisฬมีอัตราการ
รอดดีที่สุดฬ มื่อกใบรักษาซลลดຌวยกลีซอรอลที่ความขຌมขຌนฬ 5ัฬ ดยมีอัตราการรอดสูงสุดทากับฬ ใเ.ๆใัฬ
สูงกวาการกใบรักษาซลลดຌวยกลีซอรอลที่ความขຌมขຌนฬ แเฬ ละฬ แ5ัฬละฬTanniouฬetฬal.ฬิโเแโีฬพบวา
สาหรายฬ Haslea ostreariaฬ ที่ชขใงดຌวยกลีซอรอลที่ความขຌมขຌนฬ 5ัฬ มีอัตราการรอดสูงกวาสาหรายที่
ชขใงดຌวยกลีซอรอลฬ แเัฬ มื่อพิ่มความขຌมขຌนของกลีซอรอลมากขึๅนอัตราการรอดของสาหรายจะลดลงฬ
ิมานิตาุฬ โ55โ;ฬ Tanniouฬ etฬ al.ุฬ โเแโีฬ ซึ่งความขຌมขຌนสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่หมาะสมสําหรับ
การกใบรักษาซลลสาหรายทั่วไปฬ จะมีความขຌมขຌนอยู฿นชวงฬ5ูแเัฬิTalorฬandฬFletcherุฬแ้้้ีฬความ
ขຌมขຌนของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่สูงขึๅนจะทํา฿หຌความปนพิษตอซลลสาหรายมากขึๅนตามระดับ
ความขຌมขຌนฬ ิJosephฬ etฬ al.ุฬ โเเเ;ฬ Tanniouฬ etฬ al.ุฬ โเแโีฬ ซึ่งมีผลทํา฿หຌอัตราการรอดลดตํ่าลงฬ การ฿ชຌ
สารละลายฬ DMSOฬ ความขຌมขຌนสูง฿นการชขใงซลลทํา฿หຌความปนพิษตอซลลสาหรายสูงขึๅนตามระดับ
ความขຌมขຌนฬ ิJosephฬ etฬ al.ุฬ โเเเ;ฬ Tanniouฬ etฬ al.ุฬ โเแโีฬ ซึ่งอาจสาหตุที่ทํา฿หຌสาหรายทัๅงคลอรลลาฬ
คีตซอรอสฬ ละตตราซลมิสฬ ที่กใบรักษาซลลที่ระดับความขຌมขຌนฬ แเัฬ มีอัตรารอดตํ่ากวาสาหรายที่กใบ
รักษาซลลที่ระดับความขຌมขຌน 5ัฬ
การ฿ชຌสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงตางฬ โฬ มีผลตออัตราการรอดของสาหรายดยตรงฬ นื่องจาก
สารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงสวน฿หญรวมทัๅงกลีซอรอลฬ ทํา฿หຌกิดความปนพิษตอสาหรายที่นําไปชฬ
ิHubalekุฬ โเเใีฬ การ฿ชຌสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่ระดับความขຌมขຌนสูงความปนพิษตอซลล

โ5ฬ
สาหรายจะสูงขึๅนตามระดับความขຌมขຌนฬ Josephฬ etฬ al.ฬ ิโเเเีฬ พบวาการชซลลสาหรายฬ Chlorella
marinaฬ ดຌวยสารละลายกลีซอรอลที่ระดับความขຌมขຌนฬ เูไเัฬ จะทํา฿หຌซลลมีอัตราการรอดสูงสุดอัตรา
การรอดของสาหรายลดลงตามความขຌมขຌนของสารละลายกลีซอรอลที่พิ่มขึๅนฬ
ซลลสาหรายที่ตาย฿น
กระบวนการกใบรักษาซลลบบชขใงอาจกิดจากการพิ่มขึๅนของระดับสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใง฿น
ซลลสาหรายฬ
ทํา฿หຌกิดการปลี่ยนปลงรงดันออสมติก฿นระหวางการขใงตัวของซลลสาหรายฬ
ิMcLellanุฬแ้่้ีฬรวมถึงการฉีกขาดของยื่อหุຌมซลลสาหรายระหวางของหลวภาย฿นซลลสาหรายขใงตัวฬ
การขใงตัวของของหลวภาย฿นซลลสาหรายฬ ทํา฿หຌปริมาตรของหลวภาย฿นซลลพิ่มขึๅนฬ ผลึกนํๅาขใงที่กิด
ขึๅนอาจทํา฿หຌยื่อหุຌมซลลฉีกขาดปนหตุ฿หຌอัตรารอดของสาหรายตํ่าลงฬ ิSteponkusุฬ etฬ al.ุฬ แ้้โ;ฬ Daฬ
and Brandุ โเเ5ีฬ
ฬ
สรุปผลการทดลอง
แ. สารละลาย DMSO หมาะสมสําหรับการ฿ชຌปนสารปองกันการชขใง฿นการกใบรักษาสายพันธุสาหราย
คลอรลลา ตไมหมาะสม฿นการกใบรักษาสายพันธุสาหรายคีตซอรอส ละตตราซลมิสฬ
โ. สารละลายกลีซอรอล หมาะสําหรับการกใบรักษาซลลสาหรายตตราซลมิสฬ
ใ. ความขຌมขຌนที่หมาะสม฿นการ฿ชຌกใบรักษาสายพันธุสาหราย ควร฿ชຌสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงที่
ระดับความขຌมขຌน 5 ปอรซในตฬ
ฬ
ขຌอสนอนะ
แ. ควรมีการศึกษาระยะวลาที่หมาะสม฿นการกใบรักษาสายพันธุสาหรายดยวิธีการชขใงฬ
โ. ควรมีการศึกษาปจจัยที่หมาะสม฿นสาหรายชนิดอื่นที่ยังมีความสําคัญ฿นการพาะลีๅยงสัตวนํๅาฬฬ
ฬ
คุณคาละประยชนของผลผลิตการวิจัย
การศึกษานีๅมุงนຌนพัฒนาทคนิคการกใบรักษาสายพันธุสาหรายดຌวยการชขใงที่อุณหภูมฬิ
ูโเฬ
องศาซลซียสฬดยทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกใบรักษาสายพันธุฬป ระกอบดຌวยฬชนิดของสาหรายฬชนิด
ของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ ความขຌมขຌนของสารปองกันการกิดผลึกนํๅาขใงฬ ละระยะวลาที่฿ชຌ฿น
การกใบรักษาสายพันธุสาหรายฬ ซึงผลการศึกษาสามารถนํามาประยุกต฿ชຌ฿นหนวยงานที่มีการพาะลีๅยง
สาหรายไดຌดยตรงฬ
ฬ
นวทางการนําผลการวิจัยไป฿ชຌประยชน ละ/หรือพัฒนาตอยอด
ผลงานวิจัย฿นปรก จะปนขຌอมูลประกอบสําหรับการพัฒนาทคนิคการกใบรักษาสายพันธุสาหราย
ที่อุณหภูมิ ูโเ องศาซลซียส พื่อ฿หຌสามารถกใบรักษาสายพันธุสาหรายขนาดลใกไดຌฬ
ฬ
ฬ
ฬ

โๆฬ

ผลผลิต ิOutputี
ฬ
บทความวิจัยทีไตีพิมพผยพร
ชลี ไพบูลยกิจกุลุ มะลิวัลย คุตะคุ รชนิมุข หิรัญสัจจาลิศุ ศศิฬา ฉิมพลี ละ บใญจมาศ ไพบูลยกิจกุล.ฬ
ิโ5ๆเี. ผลของความขຌมขຌนของกลีซอรอลละระยะวลา฿นการกใบรักษาตออัตราการรอดของ
สาหราย Chlorella sp. ดยวิธีชขใง. กนกษตร ไ5 ฉบับพิศษ แ: ่5ู้่ๆไ.ฬ
ฬ
ฬ
ฬ
ฬ

โ็ฬ

ฬ

ฬ

โ่ฬ

ฬ

ฬ

โ้ฬ

ฬ
ฬ

ฬ
ฬ

ใเฬ

ฬ

ฬ

ฬ

ใแฬ

ฬ

ฬ

ฬ

ใโฬ

ฬ

ฬ

ฬ

ใใฬ

รายงานการงิน
ลขทีไครงการระบบบริหารงานวิจัย ิโ55้Aแเ่เใเเใี สัญญาลขทีไ ไเ/โ55้
ครงการวิจัยประภทงบประมาณงินรายไดຌจากงินอุดหนุนรัฐบาล ิงบประมาณผนดินี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. โ55้
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชืไอครงการ การชขใงหัวชืๅอสาหรายขนาดลใกสําหรับฟารมพาะลีๅยงสัตวนํๅาชิงพาณิชยฬ
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> ex1.fac <- ex1[,c(1,2,7)]
>
> aov.ea2.ex1 <- ea2(ex1.fac, design=1)
> aov.ea2.ex1
$`Analysis of variance`
df type III SS mean square F value
p>F
factor_1
2 34426.5098 17213.2549 238.9421 <0.001
factor_2
1
220.8769
220.8769
3.0661 0.0856
factor_1:factor_2 2
6907.8125
3453.9063 47.9446 <0.001
Residuals
54
3890.1304
72.0395
$`Adjusted means (factor 1)`
factor_1 adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
1
Chlorella
55.3905
1.8979
a
a
a a
a
2 Tetraselmis
10.2360
1.8979
b
b
b b
b
3 Chaetoceros
0.3665
1.8979
c
c
c c
c
$`Multiple comparison test (factor 1)`
pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
1
Chlorella - Tetraselmis 45.1545
0.0000 0e+00
0e+00 0e+00
2
Chlorella - Chaetoceros 55.0240
0.0000 0e+00
0e+00 0e+00
3 Tetraselmis - Chaetoceros
9.8695
0.0016 5e-04
5e-04 5e-04
$`Adjusted means (factor 2)`
factor_2 adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
1
DMSO
23.9163
1.5496
a
a
a a
a
2 Glycerol
20.0790
1.5496
a
a
a a
a
$`Multiple comparison test (factor 2)`
pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan)
p(t)
1 DMSO - Glycerol
3.8373
0.0856 0.0856
0.0856 0.0856
$`Adjusted means (factor 1 in levels of factor 2)`
$`Adjusted means (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in
treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan
2
Chlorella.DMSO
71.373
2.684
a
a
a
1 Chaetoceros.DMSO
0.188
2.684
b
b
b
3 Tetraselmis.DMSO
0.188
2.684
b
b
b

DMSO`
t scott_knott
a
a
b
b
b
b

$`Adjusted means (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in Glycerol`
treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
5
Chlorella.Glycerol
39.408
2.684
a
a
a a
a
6 Tetraselmis.Glycerol
20.284
2.684
b
b
b b
b
4 Chaetoceros.Glycerol
0.545
2.684
c
c
c c
c
$`Multiple comparison test (factor 1 in levels of factor 2)`
$`Multiple comparison test (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in DMSO`
pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
1
Chlorella.DMSO - Chaetoceros.DMSO
71.185
0
0
0
0
2
Chlorella.DMSO - Tetraselmis.DMSO
71.185
0
0
0
0
3 Chaetoceros.DMSO - Tetraselmis.DMSO
0.000
1
1
1
1
$`Multiple comparison test (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in Glycerol`
pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
1
Chlorella.Glycerol - Tetraselmis.Glycerol
19.124
0
0
0
0
2
Chlorella.Glycerol - Chaetoceros.Glycerol
38.863
0
0
0
0
3 Tetraselmis.Glycerol - Chaetoceros.Glycerol
19.739
0
0
0
0
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$`Adjusted means (factor 2 in levels of factor 1)`
$`Adjusted means (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in Chaetoceros`
treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
4 Chaetoceros.Glycerol
0.545
2.684
a
a
a a
a
1
Chaetoceros.DMSO
0.188
2.684
a
a
a a
a
$`Adjusted means (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in Chlorella`
treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
2
Chlorella.DMSO
71.373
2.684
a
a
a a
a
5 Chlorella.Glycerol
39.408
2.684
b
b
b b
b
$`Adjusted means (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in Tetraselmis`
treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
6 Tetraselmis.Glycerol
20.284
2.684
a
a
a a
a
3
Tetraselmis.DMSO
0.188
2.684
b
b
b b
b
$`Multiple comparison test (factor 2 in levels of factor 1)`
$`Multiple comparison test (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in Chaetoceros`
pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan)
p(t)
1 Chaetoceros.Glycerol - Chaetoceros.DMSO
0.357
0.9254 0.9254
0.9254 0.9254
$`Multiple comparison test (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in Chlorella`
pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
1 Chlorella.DMSO - Chlorella.Glycerol
31.965
0
0
0
0
$`Multiple comparison test (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in Tetraselmis`
pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
1 Tetraselmis.Glycerol - Tetraselmis.DMSO
20.096
0
0
0
0
$`Residual analysis`
values
p.value Shapiro-Wilk test
0.0002
p.value Bartlett test (factor_1)
0.0000
p.value Bartlett test (factor_2)
0.0035
p.value Bartlett test (treatments) 0.0000
coefficient of variation (%)
38.5800
first value most discrepant
4.0000
second value most discrepant
53.0000
third value most discrepant
7.0000
> tapply(ex1$psurv, ex1$algae, mean)
Chaetoceros
Chlorella Tetraselmis
0.3665
55.3905
10.2360
> tapply(ex1$psurv, ex1$algae, sd)
Chaetoceros
Chlorella Tetraselmis
0.5539549 18.9477507 14.8530725
>
> tapply(ex1$psurv, ex1$cryoagent, mean)
DMSO Glycerol
23.91633 20.07900
> tapply(ex1$psurv, ex1$cryoagent, sd)
DMSO Glycerol
34.61039 19.01538
>
> ex1.dmso <- ex1[ex1$cryoagent=="DMSO",c(1,7)]
> aov.ex1.dmso <- ea1(ex1.dmso, design=1)
> aov.ex1.dmso
$`Analysis of variance`
df type I SS mean square F value
p>F
treatments 2 33782.0282 16891.0141 476.8156 <0.001
Residuals 27
956.4649
35.4246
$Means
treatment

mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
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1
Chlorella 71.373
2 Chaetoceros 0.188
3 Tetraselmis 0.188

1.8821
1.8821
1.8821

a
b
b

a
b
b

a a
b b
b b

a
b
b

$`Multiple comparison test`
pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
1
Chlorella - Chaetoceros
71.185
0
0
0
0
2
Chlorella - Tetraselmis
71.185
0
0
0
0
3 Chaetoceros - Tetraselmis
0.000
1
1
1
1
$`Residual analysis`
p.value Shapiro-Wilk test
p.value Bartlett test
coefficient of variation (%)
first value most discrepant
second value most discrepant
third value most discrepant

values
0.00
0.00
24.89
23.00
26.00
30.00

> tapply(ex1.dmso$psurv, ex1.dmso$algae, mean)
Chaetoceros
Chlorella Tetraselmis
0.188
71.373
0.188
> tapply(ex1.dmso$psurv, ex1.dmso$algae, sd)
Chaetoceros
Chlorella Tetraselmis
0.1233604 10.3074461
0.1233604
>
> ex1.glycerol <- ex1[ex1$cryoagent=="Glycerol",c(1,7)]
> aov.ex1.glycerol <- ea1(ex1.glycerol, design=1)
> aov.ex1.glycerol
$`Analysis of variance`
df type I SS mean square F value
p>F
treatments 2 7552.294
3776.1471 34.7538 <0.001
Residuals 27 2933.665
108.6543
$Means
treatment
mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
1
Chlorella 39.408
3.2963
a
a
a a
a
2 Tetraselmis 20.284
3.2963
b
b
b b
b
3 Chaetoceros 0.545
3.2963
c
c
c c
c
$`Multiple comparison test`
pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
1
Chlorella - Tetraselmis
19.124
1e-03 3e-04
3e-04 3e-04
2
Chlorella - Chaetoceros
38.863
0e+00 0e+00
0e+00 0e+00
3 Tetraselmis - Chaetoceros
19.739
7e-04 2e-04
2e-04 2e-04
$`Residual analysis`
values
p.value Shapiro-Wilk test
0.4431
p.value Bartlett test
0.0000
coefficient of variation (%) 51.9100
first value most discrepant
4.0000
second value most discrepant 7.0000
third value most discrepant
2.0000
> tapply(ex1.glycerol$psurv, ex1.glycerol$algae, mean)
Chaetoceros
Chlorella Tetraselmis
0.545
39.408
20.284
> tapply(ex1.glycerol$psurv, ex1.glycerol$algae, sd)
Chaetoceros
Chlorella Tetraselmis
0.7495369
9.1671561 15.5359026
>
> ex1.chlo <- ex1[ex1$algae=="Chlorella",c(2,7)]
> var.test(ex1.chlo[ex1.chlo$cryoagent=="DMSO",2],
ex1.chlo[ex1.chlo$cryoagent=="Glycerol",2])

ไเฬ
F test to compare two variances
data: ex1.chlo[ex1.chlo$cryoagent == "DMSO", 2] and ex1.chlo[ex1.chlo$cryoagent ==
"Glycerol", 2]
F = 1.2642, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.7326
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.3140218 5.0898623
sample estimates:
ratio of variances
1.26425
> ttest.chlo <- t.test(ex1.chlo[ex1.chlo$cryoagent=="DMSO",2],
ex1.chlo[ex1.chlo$cryoagent=="Glycerol",2], var.equal=TRUE)
> ttest.chlo
Two Sample t-test
data: ex1.chlo[ex1.chlo$cryoagent == "DMSO", 2] and ex1.chlo[ex1.chlo$cryoagent ==
"Glycerol", 2]
t = 7.3279, df = 18, p-value = 8.355e-07
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
22.80054 41.12946
sample estimates:
mean of x mean of y
71.373
39.408
> tapply(ex1.chlo$psurv, ex1.chlo$cryoagent, mean)
DMSO Glycerol
71.373
39.408
> tapply(ex1.chlo$psurv, ex1.chlo$cryoagent, sd)
DMSO Glycerol
10.307446 9.167156
>
> ex1.tetra <- ex1[ex1$algae=="Tetraselmis",c(2,7)]
> var.test(ex1.tetra[ex1.tetra$cryoagent=="DMSO",2],
ex1.tetra[ex1.tetra$cryoagent=="Glycerol",2])
F test to compare two variances
data: ex1.tetra[ex1.tetra$cryoagent == "DMSO", 2] and ex1.tetra[ex1.tetra$cryoagent ==
"Glycerol", 2]
F = 6.3049e-05, num df = 9, denom df = 9, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
1.566048e-05 2.538349e-04
sample estimates:
ratio of variances
6.304901e-05
> ttest.tetra <- t.test(ex1.tetra[ex1.tetra$cryoagent=="DMSO",2],
ex1.tetra[ex1.tetra$cryoagent=="Glycerol",2], var.equal=FALSE)
> ttest.tetra
Welch Two Sample t-test
data: ex1.tetra[ex1.tetra$cryoagent == "DMSO", 2] and ex1.tetra[ex1.tetra$cryoagent ==
"Glycerol", 2]
t = -4.0903, df = 9.0011, p-value = 0.002715
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-31.209852 -8.982148
sample estimates:
mean of x mean of y
0.188
20.284

ไแฬ

> tapply(ex1.tetra$psurv, ex1.tetra$cryoagent, mean)
DMSO Glycerol
0.188
20.284
> tapply(ex1.tetra$psurv, ex1.tetra$cryoagent, sd)
DMSO
Glycerol
0.1233604 15.5359026
>
> ex1.chaeto <- ex1[ex1$algae=="Chaetoceros",c(2,7)]
> var.test(ex1.chaeto[ex1.chaeto$cryoagent=="DMSO",2],
ex1.chaeto[ex1.chaeto$cryoagent=="Glycerol",2])
F test to compare two variances
data: ex1.chaeto[ex1.chaeto$cryoagent == "DMSO", 2] and ex1.chaeto[ex1.chaeto$cryoagent
== "Glycerol", 2]
F = 0.027087, num df = 9, denom df = 9, p-value = 9.641e-06
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.006728094 0.109053184
sample estimates:
ratio of variances
0.02708727
> ttest.chaeto <- t.test(ex1.chaeto[ex1.chaeto$cryoagent=="DMSO",2],
ex1.chaeto[ex1.chaeto$cryoagent=="Glycerol",2], var.equal=FALSE)
> ttest.chaeto
Welch Two Sample t-test
data: ex1.chaeto[ex1.chaeto$cryoagent == "DMSO", 2] and ex1.chaeto[ex1.chaeto$cryoagent
== "Glycerol", 2]
t = -1.4862, df = 9.4872, p-value = 0.1697
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.8961755 0.1821755
sample estimates:
mean of x mean of y
0.188
0.545
> tapply(ex1.chaeto$psurv, ex1.chaeto$cryoagent, mean)
DMSO Glycerol
0.188
0.545
> tapply(ex1.chaeto$psurv, ex1.chaeto$cryoagent, sd)
DMSO Glycerol
0.1233604 0.7495369
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> ex2.chlo$conc <- as.factor(ex2.chlo$conc)
> var.test(ex2.chlo[ex2.chlo$conc=="5",2],
ex2.chlo[ex2.chlo$conc=="10",2])
F test to compare two variances
data: ex2.chlo[ex2.chlo$conc == "5", 2] and ex2.chlo[ex2.chlo$conc ==
"10", 2]
F = 1.5115, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.5481
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.3754417 6.0853945
sample estimates:
ratio of variances
1.511526
> t.test(ex2.chlo[ex2.chlo$conc=="5",2],ex2.chlo[ex2.chlo$conc=="10",2],
var.equal = TRUE)
Two Sample t-test
data: ex2.chlo[ex2.chlo$conc == "5", 2] and ex2.chlo[ex2.chlo$conc ==
"10", 2]
t = 3.125, df = 18, p-value = 0.00585
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
4.302819 21.957181
sample estimates:
mean of x mean of y
71.373
58.243
> tapply(ex2.chlo$psurv, ex2.chlo$conc, mean)
5
10
71.373 58.243
> tapply(ex2.chlo$psurv, ex2.chlo$conc, sd)
5
10
10.307446 8.383846
> ex2.chaeto <- ex2[ex2$algae=="Chaetoceros", c(4,7)]
> ex2.chaeto$conc <- as.factor(ex2.chaeto$conc)
> var.test(ex2.chaeto[ex2.chaeto$conc=="5",2],
ex2.chaeto[ex2.chaeto$conc=="10",2])
F test to compare two variances
data: ex2.chaeto[ex2.chaeto$conc == "5", 2] and
ex2.chaeto[ex2.chaeto$conc == "10", 2]
F = 5.0399, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.02442
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
1.251833 20.290489
sample estimates:
ratio of variances
5.03987

ไใฬ
> t.test(ex2.chaeto[ex2.chaeto$conc=="5",2],
ex2.chaeto[ex2.chaeto$conc=="10",2], var.equal = FALSE)
Welch Two Sample t-test
data: ex2.chaeto[ex2.chaeto$conc == "5", 2] and
ex2.chaeto[ex2.chaeto$conc == "10", 2]
t = -4.2787e-16, df = 12.436, p-value = 1
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.5631579 0.5631579
sample estimates:
mean of x mean of y
0.545
0.545
> tapply(ex2.chaeto$psurv, ex2.chaeto$conc, mean)
5
10
0.545 0.545
> tapply(ex2.chaeto$psurv, ex2.chaeto$conc, sd)
5
10
0.7495369 0.3338746
> ex2.tetra <- ex2[ex2$algae=="Tetraselmis", c(4,7)]
> ex2.tetra$conc <- as.factor(ex2.tetra$conc)
> var.test(ex2.tetra[ex2.tetra$conc=="5",2],
ex2.tetra[ex2.tetra$conc=="10",2])
F test to compare two variances
data: ex2.tetra[ex2.tetra$conc == "5", 2] and ex2.tetra[ex2.tetra$conc ==
"10", 2]
F = 2.3217, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.2255
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.5766784 9.3471657
sample estimates:
ratio of variances
2.321704
> t.test(ex2.tetra[ex2.tetra$conc=="5",2],
ex2.tetra[ex2.tetra$conc=="10",2], var.equal = TRUE)
Two Sample t-test
data: ex2.tetra[ex2.tetra$conc == "5", 2] and ex2.tetra[ex2.tetra$conc ==
"10", 2]
t = 2.1402, df = 18, p-value = 0.04628
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.2310795 24.9229205
sample estimates:
mean of x mean of y
20.284
7.707
> tapply(ex2.tetra$psurv, ex2.tetra$conc, mean)
5
10
20.284 7.707

ไไฬ
> tapply(ex2.tetra$psurv, ex2.tetra$conc, sd)
5
10
15.53590 10.19608

ฬ
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