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บทคัดยอ 
การเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ภายใตการเลี้ยงที่มีการจํากัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสใน

อาหารที่แตกตางกัน เพื่อหาระดับของสารอาหารและระยะเวลาในการเลี้ยงที่เหมาะสมที่ทําให Hapalosiphon sp. 
สามารถกําจัดตะกั่วไดสูงที่สุด โดยเลี้ยงในอาหารสูตร BG-11 ที่ตางกันคือ มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 100 
เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม), ลดไนโตรเจน 50 เปอรเซ็นต, ลดฟอสฟอรัส 50 เปอรเซ็นต และลดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส 50 เปอรเซ็นต พบวาการเลี้ยง Hapalosiphon sp. ในอาหารที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 100 
เปอรเซ็นต ใหคาการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีน้ําหนักแหงเทากับ 1.15±0.03 กรัมตอลิตร ในวันที่ 30 ของการ
ทดลอง แต Hapalosiphon sp. ที่เลี้ยงในอาหารที่ลดไนโตรเจน 50 เปอรเซ็นต อายุการเลี้ยง 4 สัปดาห ใหคาการ
ดูดซับตะกั่วสูงสุดซึ่งมีคาเทากับ 45.7±0.5 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง  และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ที่เลี้ยงในอาหารที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 100 และ 50 เปอรเซ็นต (p<0.05) ความสามารถการดูดซับตะกั่วไม
แตกตางกันระหวาง Hapalosiphon sp. ที่เลี้ยงในอาหารที่มีไนโตรเจน 50 เปอรเซ็นต ที่อายุการเลี้ยง 3 และ 4 
สัปดาห จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการเลี้ยง Hapalosiphon sp. ในอาหารที่มีการลดไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสจะทํา
ใหการเจริญเติบโตลดลง แตเพิ่มความสามารถในการดูดซับตะกั่วของ Hapalosiphon sp.  
 
คําสําคัญ :  การดูดซับ  ตะกั่ว  การจํากัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
 

Abstract 
Growth and lead (Pb2+) bioremoval capacities by cyanobacterium Hapalosiphon sp. cultured 

under nitrogen (N) and phosphorus (P) limitation were studied. The main objectives were to find the 
optimal nutrient limitation and cultured period for the highest Pb2+ bioremoval capacity. Hapalosiphon 
sp. was cultured in BG-11 media containing different concentration of N and P; 100% N and P (control), 
50% N, 50% P and 50% N and P. Hapalosiphon sp. cultured with control condition showed the highest 
dry weight content, 1.15±0.03 gl-1 at 30 days of cultured, however Hapalosiphon sp. cultured under N-
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limitation (50% N) for 4 weeks showed significantly higher Pb2+ bioremoval capacity  45.7±0.5 mg g-1 
dry wt. than control and N and P limitation (50% N and P) (p<0.05). No significant difference in Pb2+ 
biosorption capacities found between Hapalosiphon sp. cultured with N-limitation for 3 and 4 weeks. 
Our data indicated that N or P depletion caused decreased growth but increased bioremoval capacities 
of lead by Hapalosiphon sp. 

 
Keywords : bioremoval, Lead (Pb2+), N and P limitation 
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คํานํา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลย ีและการเพิ่มของประชากร ทําใหมีการเพิ่มการผลิต

ทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ซึ่งในบางขั้นตอนมีการใชตะกั่วเปนสวนประกอบทําใหเกิด
ปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมา กิจกรรมเหลานี้สวนใหญมีการระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําจึงทําใหมีการ
ปนเปอนของตะกั่วในแหลงน้ําและมีการสะสมในสัตวน้ําซึ่งจะสงผลอันตรายตอมนุษย เมื่อมนุษยนําสัตวน้ําหรือ
ใชน้ํานั้นบริโภคโดยตรง ผลของความเปนพิษของตะกั่วสงผลตอกลไกระดับเซลลคือทําใหเซลลตาย ทําใหเกิด
มะเร็งและทําใหเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม (Rai et al., 1996) ดังนั้นหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอมและ
องคการอนามัยโลกไดกําหนดมาตรฐานตะกั่วในน้ําดื่มตองไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร และ 10 ไมโครกรัมตอ
ลิตร ตามลําดับ (Gupta and Rastogi, 2008) การบําบัดตะกั่วจากน้ําเสียมีหลายวิธี เชนการตกตะกอนดวย
สารเคมี การแลกเปลี่ยนไอออนดวยแผนเรซิน การใชคารบอนกัมมันตดูดซับ วิธีการดั้งเดิมเหลานี้โดยทั่วไปมี
ราคาสูงและไมเพียงพอตอการนํามาใช การดูดซับทางชีวภาพจึงมีบทบาทสําคัญในการบําบัดตะกั่วที่ปนเปอนใน
น้ําเสีย  สาหรายในกลุมไซยาโนแบคทีเรียชนิด Hapalosiphon sp. เปนตัวดูดซับทางชีวภาพทางเลือกหนึ่งที่พบ
ไดในแหลงน้ํา และหากตองการในปริมาณมากก็ยังสามารถทําการเพาะเลี้ยงเองไดในหองปฏิบัติการหรือในฟารม 

ความสามารถในการกําจัดตะกั่วของไซยาโนแบคทีเรียขึ้นกับองคประกอบของหมูฟงกชันของเซลล 
พบวาสภาวะในการเลี้ยงที่แตกตางกันจะทําใหเซลลไซยาโนแบคทีเรียมีชนิดและปริมาณหมูฟงกชันแตกตางกัน
ได เชน หมูคารบอนิล คารบอกซิล ไฮดรอกซิล และเอมีน (Acharya et al., 2009) ซึ่งหมูฟงกชันเหลานี้เปน
องคประกอบสวนใหญของโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน โดยพบวาสภาวะในการเลี้ยง เชน ปริมาณของ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอาหารที่มีจํากัดสงผลตอการลดลงของปริมาณโปรตีนแตเพิ่มการสะสมของ
คารโบไฮเดรตและไขมัน (Stehfes et al., 2005) ซึ่งมีผลตอชนิดและปริมาณของหมูฟงกชันจึงสงผลตอ
ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักดวย  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และความสามารถของ Hapalosiphon sp. ที่
เลี้ยงภายใตการเลี้ยงที่มีการจํากัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ตอการดูดซับตะกั่วเพื่อหาระดับของสารอาหารและ
ระยะเวลาในการเลี้ยงที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียชนิดนี้ในการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
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อุปกรณและวิธีการ 
 
การเพาะเลี้ยงและการวัดการเจริญเติบโตของ Hapalosiphon sp. 

การเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียสกุล Hapalosiphon sp. โดยเลี้ยงในขวดแกวขนาด 1 ลิตร ดวยอาหาร
สูตร BG-11 ที่ไมเติม EDTA เพราะ EDTA  มีประจุลบหลายตําแหนงอาจจับกับประจุบวกของตะกั่วแลวตก
ตกตะกอนเมื่อนํา Hapalosiphon sp. ไปทดลองดูดซับตะกั่ว โดยเลี้ยงในอาหารที่มไีนโตรเจนและฟอสฟอรัส 100 
เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม), ลดไนโตรเจน 50 เปอรเซ็นต, ลดฟอสฟอรัส 50 เปอรเซ็นต และลดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส 50 เปอรเซ็นต ภายใตแสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตอเนื่อง ที่ความเขมแสง 30 ไมโครโฟ
ตอนตอตารางเมตรตอวินาที อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส และมีการใหฟองอากาศในขวดเพาะเลี้ยง และ
วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล-เอ และน้ําหนักแหง ทุก 3 วันเปนเวลา 30 วัน 
 
การศึกษาความสามารถของ Hapalosiphon sp. ที่เลี้ยงในอาหารที่มีการลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่
แตกตางกันในการดูดซับตะกั่ว 

โดยเลี้ยง Hapalosiphon sp. ภายใตไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 100 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม), ลด
ไนโตรเจน 50 เปอรเซ็นต, ลดฟอสฟอรัส 50 เปอรเซ็นต และลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 
4 สัปดาห โดยเก็บเซลลทุก 1 สัปดาห ของทุกระดับความเขมขนของสารอาหาร โดยใชถุงกรองแพลงกตอนขนาด
ชองตา 60 ไมโครเมตร และใชน้ํา deionized water ลางเซลล 3 ครั้ง จากนั้นจึงนําเซลล 0.01 กรัมน้ําหนักเปยก 
ใสสารละลายตะกั่วเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร ที่พีเอช 4.5 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุในขวดรูปชมพู
พลาสติก (polypropylene) ขนาด 125 มิลลิลิตร นําไปเขยาบนเครื่องเขยา (shaker) ที่ความเร็ว 120 รอบตอนาท ี
เปนเวลา 180 นาที จากนั้นแยกเซลลออกจากสารละลายตะกั่ว โดยการกรองดวยกระดาษกรองขนาด 15 
ไมครอน  วิเคราะหปริมาณตะกั่วที่เหลือในสารละลาย   และนําเซลลไปอบที่ 105 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง 
เพื่อหาน้ําหนักแหง  

การคํานวณปริมาณตะกั่วที่ถูกดูดซับตอปริมาณเซลลไซยาโนแบคทีเรีย (qeq มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอ
กรัม) คํานวณโดยใชสมการ qeq =V(Ci-Ceq)/M โดย V คือปริมาตรของสารละลายโลหะหนัก (มิลลิลิตร) Ci คือ
ความเขมขนตั้งตนของโลหะหนัก (มิลลิกรัมตอลิตร) Ceq คือความเขมขนสุดทายของโลหะหนัก (มิลลิกรัมตอลิตร) 
และ M คือ ปริมาณน้ําหนักแหงของไซยาโนแบคทีเรีย (กรัม)  
 
การวิเคราะหปริมาณตะกั่วและการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหปริมาณตะกั่วโดยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (GBC Avanta, Australia) 
โดยใชแกรไฟท และใชสารละลาย Pb(NO3)2 (Merck) ความเขมขน 1000±2 มิลลิกรัมตอลิตร เปนสารละลาย
มาตรฐาน  ในทุกชุดการทดลอง ทําการทดลอง 4 ซ้ํา และมีชุดควบคุมคือชุดที่มีเฉพาะสารละลายโลหะหนักไมมี
การใสไซยาโนแบคทีเรีย และวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Duncan new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอรในการวิเคราะห  
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ผลการทดลองและวิจารณ 
สภาวะในการเลี้ยงที่มีการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยความเขมขนของสารอาหารระดับ

ปกติเปนชุดควบคุม (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 100 เปอรเซ็นต) และผันแปรสภาวะคือ กลุมที่เลี้ยงโดยมีการลด
ความเขมขนของ ไนโตรเจนในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต, กลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของ
ฟอสฟอรัสในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต และกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต จากการศึกษาผลของการเจริญเติบโตของ Hapalosiphon sp. ที่
เลี้ยงภายใตสภาวะที่มีการลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยพิจารณาจากน้ําหนักแหง (Figure 1) พบวา 
Hapalosiphon sp. ที่เลี้ยงในสารอาหารระดับปกต ิมีน้ําหนักแหงสูงที่สุดซึ่งมีคาเทากับ 1.15±0.03 กรัมตอลิตร 
ในวันที่ 30 ของการเลี้ยง และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดการทดลองอื่นๆ (p<0.05) เมื่อทํา
การเลี้ยงโดยลดความเขมขนของไนโตรเจนในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต, ลดความเขมขนของฟอสฟอรัสใน
สารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต และลดความเขมขนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในสารอาหารเหลือ 50 
เปอรเซ็นต พบวา Hapalosiphon sp. มีน้ําหนักแหงสูงที่สุด เทากับ 0.98±0.03, 0.98±0.03 และ 0.88±0.03 กรัม
ตอลิตร ในวันที ่27, 30 และ 30 ของการเลี้ยงตามลําดับ 
 

 
Figure 1  Dry weight content (g L -1) of Hapalosiphon sp. cultured under N and P limitation 

 
Figure 2  Chlorophyll-a content (mg L -1) of Hapalosiphon sp. cultured under N and P limitation 
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เมื่อพิจารณาผลของการเจริญเติบโตจากปริมาณคลอโรฟลล-เอ (Figure 2) พบวา Hapalosiphon sp. 
ที่เลี้ยงในสารอาหารระดับปกต ิมีคาคลอโรฟลล-เอ สูงที่สุดซึ่งมีคาเทากับ 11.32±0.11 มิลลิกรัมตอลิตร ในวันที ่
30 ของการเลี้ยง และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดการทดลองอื่นๆ (p<0.05) สําหรับการเลี้ยง
โดยลดความเขมขนของไนโตรเจนในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต, ลดความเขมขนของฟอสฟอรัสใน
สารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต และลดความเขมขนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในสารอาหารเหลือ 50 
เปอรเซ็นต พบวา Hapalosiphon sp. มีคาคลอโรฟลล-เอ สูงที่สุด ซึ่งเทากับ 10.04±0.09, 10.40±0.07 และ 
9.12±0.08 มิลลิกรมัตอลิตร ในวันที ่30, 30 และ 27 ของการเลี้ยง ตามลําดับ 

ความสามารถในการดูดซับตะกั่วของ Hapalosiphon sp. ที่อายุเทากันแตเลี้ยงภายใตสภาวะในการ
เลี้ยงที่มีการลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แตกตางกัน (Table 1) พบวาที่อายุ 1-2 สัปดาห มีคาการดูดซับไม
แตกตางกัน และกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของไนโตรเจนในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต ที่อายุ 3-4 
สัปดาห มีคาการดูดซับสูงกวาและไมแตกตางกับกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของฟอสฟอรัสใน
สารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดการทดลองอื่นๆ (p<0.05) 

เมื่อเปรียบเทียบ Hapalosiphon sp. ที่เลี้ยงในอาหารสูตรเดียวกันแตมีอายุการเลี้ยงแตกตางกัน 1-4 
สัปดาห พบวากลุมที่เลี้ยงโดยความเขมขนของสารอาหารระดับปกต,ิ กลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของ
ไนโตรเจนในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต และกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของฟอสฟอรัส ใน
สารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต ที่อายุ 4 สัปดาห มีคาการดูดซับสูงกวาและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับที่อาย ุ1-2 สัปดาห (p<0.05) และกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต ที่อายุ 1 สัปดาห มีคาการดูดซับต่ํากวาและมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับที่อายุ 2-4 สัปดาห (p<0.05) โดยกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของไนโตรเจนใน
สารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต ที่อายุ 4 สัปดาห มีคาการดูดซับสูงที่สุดซึ่งเทากับ 45.7±0.5 มิลลิกรัมตอกรัม
น้ําหนักแหงและกลุมที่เลี้ยงโดยความเขมขนของสารอาหารระดับปกต,ิ กลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของ
ฟอสฟอรัสในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต และกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต ที่อายุ 4, 4 และ 2 สัปดาห มีคาการดูดซับสูงที่สุดซึ่งเทากับ 
42.4±1.3, 44.4±0.6 และ 38.4±1.0 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ 
 

Table 1 Lead (Pb2+) removal ability (mg g-1 dry wt.) of Hapalosiphon sp. cultured under various  
             time and various N and P limitation conditions (initial Pb2+ concentration 10 mg L-1)

Algal age (weeks) Condition 
1 2 3 4 

control 34.7±0.6Aa 38.5±0.9Ba 40.9±0.3BCb 42.4±1.3Cb 
N-limitation 34.7±0.9Aa 39.6±0.2Ba 44.1±0.4Cc 45.7±0.5Cc 
P-limitation 35.0±0.6Aa 39.0±0.4Ba 43.2±0.4Cc 44.4±0.6Cbc 
N and P-limitation 34.1±0.6Aa 38.4±1.0Ba 37.6±0.6Ba 38.0±0.9Ba 

The same capital letter in each row are not significantly different at 95 % confidence level (p>0.05) 
The same small letter in each column are not significantly different at 95 % confidence level (p>0.05) 
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Hapalosiphon sp. มีความสามารถในการเจริญเติบโตที่สูงสุดเมื่อเลี้ยงในสารอาหารระดับปกต ิ
(ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 100 เปอรเซ็นต) และพบวาการเลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของไนโตรเจนใน
สารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต, กลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของฟอสฟอรัสในสารอาหารเหลือ 50 
เปอรเซ็นต และกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในสารอาหารเหลือ 50 
เปอรเซ็นต Hapalosiphon sp. มีการเจริญเติบโตลดลง ตามลําดับ โดยกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของ
ไนโตรเจนในสารอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต และกลุมที่ลดความเขมขนของฟอสฟอรัสในสารอาหารเหลือ 50 
เปอรเซ็นต มีความสามารถในการเจริญเติบโตใกลเคียงกัน ในชวงแรกของการทดลองคือมีการเพิ่มปริมาณ
คลอโรฟลล-เอ และน้ําหนักแหงที่ใกลเคียงกัน (Figure 1 and 2) เนื่องจากในชวงแรกเซลลของไซยาโนแบคทีเรีย
สามารถนําสารอาหารไปใชไดอยางเต็มที่และเทากันแตเมื่อระยะเวลามากขึ้นเซลลที่เลี้ยงในสารอาหารที่มีการลด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีการเจริญเติบโตลดลงเพราะนําไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไปใชไดลดลง โดยทั่วไปการ
ใชไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอาหารเลี้ยงสาหรายจะใชในรูปอินทรีย เชน ยูเรีย และรูปอนินทรย เชน ไนเตรท 
แอมโมเนีย ฟอสเฟต เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากไนโตรเจนมีหนาที่หลักคือ สรางรงควัตถุ ชวยในกิจกรรมการทํางาน
ของเอนไซมหลายชนิด และฟอสฟอรัสมีหนาที่เกี่ยวของกับขบวนการใชพลังงาน เชน สังเคราะห ATP ถาขาด
ฟอสฟอรัสจะทําใหปริมาณโปรตีน คลอโรฟลล-เอ ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ ของสารายลดลง (Xin et al., 2010) จาก
การศึกษาในครั้งนี้จะเห็นวาไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีผลตอการเจริญเติบโตของ Hapalosiphon sp. โดยมี
รายงานการศึกษาการเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียชนิด Gloeocapsa gelatinosa ในสูตรอาหารปกติ และเลี้ยงใน
สภาวะที่ไมไดรับไนเตรท เปนระยะเวลา 30 วัน พบวา มีน้ําหนักแหงเทากับ 1.9±0.3 และ 1.0±0.1 กรัมตอลิตร 
ตามลําดับ (Ruangsomboon et al., 2006) ในสาหรายสีเขียว Chlorella vulgaris และ Scenedesmus 
obliquus และไซยาโนแบคทีเรีย Anacystis nidulans, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria rubescens และ 
Spirulina platensis ที่เจริญเติบโตในการเลี้ยงที่มีปริมาณของระดับไนโตรเจนแตกตางกัน พบวาในสาหรายทุก
ชนิดเมื่อมีการลดระดับไนโตรเจนในอาหารจะมีน้ําหนักแหงลดลงจาก 450 ถึง 8 มิลลิกรัมตอลิตร และมีการลดลง
ของปริมาณคลอโรฟลล (Piorreck et al., 1984) นอกจากนี้ ในไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis aeruginosa และ 
Microcystis wesenbergii ที่เลี้ยงดวยอาหารปกต ิ(ควบคุม) และเลี้ยงในอาหารทีไ่มมีไนโตรเจน, ในอาหารที่ไมมี
ฟอสฟอรัส และในอาหารที่ไมมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส พบวา ความหนาแนนของเซลลของ Microcystis ทั้ง 2 
ชนิดในอาหารปกติสูงกวาในอาหารอื่นๆ โดย M. aeruginosa และ M. wesenbergii มีอัตราการเจริญเติบโตใน
อาหารปกติ, ในอาหารที่ไมมีไนโตรเจน, ในอาหารที่ไมมีฟอสฟอรัส และในอาหารที่ไมมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
เทากับ 0.27±0.01, 0.23±0.05, 0.16±0.08 และ 0.15±0.08 ตอวัน และ 0.24±0.02, 0.19±0.06, 0.09±0.03 
และ0.18±0.09 ตอวัน ตามลําดับ (Imai et al., 2009) 

ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักขึ้นอยูกับศักยภาพของหมูฟงชันกที่ผิวเซลลในการจับกับไอออน
ของโลหะหนัก เชน หมูคารบอนิล (CO), คารบอกซิล (COOH), ไฮดรอกซิล (OH) และเอมีน (NH2) (Acharya et 
al., 2009) หมูฟงชันกเหลานี้สามารถแตกตัวและเกิดประจุไดในสารละลายที่มีพีเอชตางกัน โดยในการศึกษาครั้ง
นี้ทดลองการดูดซับในสารละลายตะกั่วที่มีคาพีเอช 4.5 ซึ่งเปนคาที่ทําใหตะกั่วสามารถแตกตัวไดเต็มที่และทําให
หมูคารบอกซิล และคารบอนิล ซึ่งเปนหมูฟงกชันที่เปนองคประกอบหลักของพอลิแซ็กคาไรดแตกตัวเปนประจุลบ 
(Schiewer and Volesky, 2000) ดังนั้นพอลิแซก็คาไรดจึงมีผลตอการดูดซับตะกั่ว และพบวาการลดความเขมขน
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ของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทําใหมีการเพิ่มการสังเคราะหคารโบไฮเดรทแตจะทําใหปริมาณโปรตีนลดลงเพราะ
การลดไนโตรเจนจะไปลดวิถีเมตาบอลิซึมของกระบวนการสลายโมเลกุลที่เกี่ยวของกับคารโบไฮเดรท สงผลให
เกิดยับยั้งเอนไซมในวิถีเพนโทสฟอสเฟต (pentose phosphate pathway) และไกลโคไลซิส (glycolysis) จึงทํา
ใหเกิดการสะสมพอลิแซ็กคาไรดเพิ่มมากขึ้น (Valdivia et al., 2008) และถาหากมีปริมาณฟอสฟอรัสในระดับต่ํา
หรือไมเพียงพอเซลลจะรักษาระดับพลังงานตอสารอาหารที่จํากัดโดยลดการใช ATP เพื่อไมใหเกิดกระบวนการ
สลายพอลิแซ็กคาไรดจึงสงผลใหมีการสะสมพอลิแซ็กคาไรดมากกวาที่จะนํามาใช (Epstein and Bloom, 2005) 
ดังนั้นการเลี้ยง Hapalosiphon sp. ภายใตการลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในครั้งนี้อาจจะสงผลใหพอลิแซ็กคา
ไรดเพิ่มขึ้นจึงสงผลใหเพิ่มความสามารถในการดูดซับตะกั่วดวย เชนรายงานการนําไซยาโนแบคทีเรีย 
Gloeocapsa gelatinosa ที่มีเมือกวุนหุมเซลล (Capsular polysaccharide-CPS) มาดูดซับตะกั่วโดย
เปรียบเทียบกับเซลลที่ทําการสกัดเมือกวุนหุมเซลลออกแลวพบวาเซลลที่ม ีCPS หุมเซลลสามารถกําจัดตะกั่วได
ถึง 8.59±0.15 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง และเซลลที่ผานการสกัด CPS สามารถกําจัดตะกั่วได 1.51±0.08 
มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง เทานั้น (Ruangsomboon et al., 2006) ดังนั้นการจํากัดไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัส
ในการเลี้ยง Hapalosiphon sp. ครั้งนี้สงผลใหการเจริญเติบโตลดลงแตเพิ่มความสามารถในการดูดซับตะกั่ว 
 

สรุปผลการทดลอง 
การเลี้ยง Hapalosiphon sp. ในอาหารที่มีการลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจะทําใหการเจริญเติบโต

ลดลง แตเพิ่มความสามารถในการดูดซับตะกั่วของ Hapalosiphon sp. โดยกลุมที่เลี้ยงโดยมีการลดความเขมขน
ของไนโตรเจนในอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต ที่อายุการเลี้ยง 4 สัปดาห มีคาการดูดซับตะกั่วสูงที่สุด แตไม
แตกตางกับที่อายุการเลี้ยง 3 สัปดาห ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมและใหคาการดูดซับที่สูง คืออายุการเลี้ยง 3 
สัปดาห เมื่อเลี้ยงโดยมีการลดความเขมขนของไนโตรเจนในอาหารเหลือ 50 เปอรเซ็นต  
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