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บทคัดยอ
การศึกษาผลของไนโตรเจนตอการเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจน ซึ่งคัดแยกจาก
พื้นที่เกษตรอินทรีย โดยเพาะเลี้ยงสาหรายสายพันธุ Nostoc sp. TUBT01 และ Nostoc sp. TUBT02 ในสูตรอาหาร
BG-11 ที่มีไนโตรเจนในรูป NaNO3 3 กรัมตอลิตร และสูตรอาหาร BG-11 ที่ไมมีไนโตรเจน บนเครื่องเขยาที่
ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ใหแสง 12 ชั่วโมง ตรวจวัดอัตราการเติบโตจาก
ปริมาตรเซลลอัดตัวและน้ําหนักเซลลแหงทุกๆ 4 วัน เปนระยะเวลา 44 วัน พบวา Nostoc sp. TUBT01 ในสูตร
อาหารที่มีไนโตรเจนและไมมีไนโตรเจนมีอัตราการเติบโตจําเพาะสูงสุดเทากับ 0.162 และ 0.159 ตอวัน มี
ปริมาตรเซลลอัดแนนสูงสุดเทากับ 15.88 และ 22.26 มิลลิลิตรตอลิตร และมีคาน้ําหนักเซลลแหงสูงสุดเทากับ
1.05 และ 1.12 กรัมตอลิตร ตามลําดับ สวน Nostoc sp. TUBT02 ในสูตรอาหารที่มีไนโตรเจนและไมมีไนโตรเจน
มีอัตราการเติบโตจําเพาะสูงสุดเทากับ 2.688 และ 0.236 ตอวัน มีปริมาตรเซลลอัดแนนสูงสุดเทากับ 151.53 และ
210.72 มิลลิลิตรตอ ลิ ตร และมีคา น้ําหนัก เซลลแ หงสูงสุดเทา กับ 3.30 และ 1.04 กรัม ตอ ลิตร ตามลําดับ จาก
การศึกษาแสดงใหเห็นวา Nostoc sp. TUBT02 มีอัตราการเติบโตสูงกวา Nostoc sp. TUBT01 ทั้งในสูตรอาหารที่มี
และไมมีไนโตรเจน โดยไนโตรเจนไมมีผลตอการเติบโตของ Nostoc sp. TUBT01 แตสงเสริมการเจริญเติบโต
ของ Nostoc sp. TUBT02 ไซยาโนแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุ สามารถสรางเซลลเฮเทอโรซิสตไดในอาหารสูตร
BG-11 ที่ไมมีไนโตรเจน
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Abstract
Effect of nitrogen on the growth of nitrogen-fixing cyanobacteria isolated from organic agricultural
areas was studied. Nostoc sp. TUBT01 and Nostoc sp. TUBT02 were cultured in BG-11 with and without 3 g L-1
of NaNO3 at 25°C on a 120 rpm rotary shaker and 12:12 light-dark cycles. Samples were taken each 4 days for
44 days, and then packed cell volume (PCV) and dry cell weight (DCW) were examined for each sample.
Specific growth rates of Nostoc sp. TUBT01 were 0.162 and 0.159 d-1 in BG-11 with and without nitrogen,
respectively. PCV were 15.88 and 22.26 ml L-1 and DCW were 1.05 and 1.12 g L-1 in BG-11 with and without
nitrogen, respectively. Specific growth rates of Nostoc sp. TUBT02 were 2.688 and 0.236 d-1, PCV were 151.53
and 210.72 ml L-1, and DCW were 3.30 and 1.04 g L-1 in BG-11 with and without nitrogen, respectively. The
result shows that Nostoc sp. TUBT02 grows at a higher rate than Nostoc sp. TUBT01 in both media tested.
Thus, nitrogen enhances Nostoc sp. TUBT02 growth but not for Nostoc sp. TUBT01. In BG-11 without nitrogen
culture media, heterocyst cells were observed both in Nostoc sp. TUBT01 and Nostoc sp. TUBT02.
Keywords: nitrogen-fixing cyanobacteria, organic agricultural area, growth rate, heterocyst
อินทรียเอง จะมีขอดีคือสามารถปรับตัวใหอยูรอดใน
สภาพแวดลอมของพื้นที่นั้นไดดี [3] อีกทั้งยังลด
ปญหาการนําสิ่งมีชีวิตจากแหลงอื่นเขาสูพื้นที่เกษตร
อิ น ทรี ย ไ ด อี ก ด ว ย นอกจากนี้ ยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการเจริ ญ เติ บ โตของไซยาโนแบคทีเรียที่นํามาใชผลิตเปนปุยชีวภาพดวย ซึ่งหาก
ไซยาโนแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโต ในสภาวะที่ไม
มีไนโตรเจนไดดีเทียบเทากับสภาวะที่มีไนโตรเจน
แสดงให เ ห็ น ว า ไซยาโนแบคที เ รี ย สายพั น ธุ นั้ น มี
ศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน เพื่อ นํามาใชในการ
เจริญเติบโตไดดี ฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ จึงมุงเนนศึกษา
อัตราการเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถตรึง
ไนโตรเจนซึ่งคัดแยกจากพื้นที่เกษตรอินทรีย ในสูตร
อาหารที่ มี ไ นโตรเจนและไม มี ไ นโตรเจน รวมทั้ ง
ศึกษาการปรากฏของเซลลเฮเทอโรซิสตในไซยาโนแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุ ในสภาวะที่มีไนโตรเจนและ
ไมมีไนโตรเจน

1. บทนํา
ไซยาโนแบคที เรีย (cyanobacteria) หรื อ
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (blue green algae) เปน
สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ส า ม า ร ถ ส ร า ง อ า ห า ร เ อ ง ไ ด โ ด ย
กระบวนการสังเคราะหแสง พบไดทั่วไปทั้งในระบบ
นิ เ วศแหล ง น้ํ า และระบบนิ เ วศบนบก ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดมีเซลลเฮทเทอโรซิสต ซึ่งสามารถ
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศและเปลี่ยนใหอยูในรูปที่พืช
สามารถนําไปใชประโยชนได จึงนิยมนํามาใชเปนปุย
ชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรม [1-3] โดยเฉพาะในพื้นที่
เกษตรอิ นทรี ย ซึ่ง มี ขอ ห า มไม ให ใ ชปุ ย เคมี ใ ดๆ ใน
พื้นที่ [4]
การใช ไ ซยาโนแบคที เ รี ย เป น ปุ ย ชี ว ภาพใน
พื้นที่เกษตรอินทรียนั้น ตองคํานึงถึงสายพันธุไซยาโนแบคที เรี ย ที่ นํา มาใชเ ป น ปุ ย ชีว ภาพ เชน ต อ งไม
ผานกระบวนการดัดแปลงทางพันธุกรรม [4] และ
หากเปนสายพันธุที่สามารถคัดแยกไดจากพื้นที่เกษตร
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มิลลิลิตร จะไดปริมาตรสุทธิของสารละลายไซยาโนแบคทีเรีย 45 มิลลิลิตรตอสายพันธุ เพื่อใชเปนกลาเชื้อ
ในการทดลองตอไป
2.4 ขั้นตอนการศึกษา
นําขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร ที่ผาน
การฆาเชื้อมาเติมอาหารสูตร BG-11 ที่มีความเขมขน
ของ NaNO3 3 กรัมตอลิตร และอาหารสูตร BG-11 ที่
ไมมีความเขมขนของ NaNO3 ขวดละ 25 มิลลิลิตร
จํานวนสูตรอาหารละ 44 ขวด (สูตรอาหารมี NaNO3
44 ขวด และสูตรอาหารที่ไมมี NaNO3 44 ขวด)
อาหารแตละสูตรนํามาแบงเปนสองสวนเพื่อเติมกลา
เชื้ อ ไซยาโนแบคที เ รี ย ทั้ ง 2 สายพั น ธุ ปริ ม าตร 1
มิลลิลิตร (Nostoc sp. TUBT01 ในสูตรอาหารมี
NaNO3 22 ขวด และสูตรอาหารที่ไมมี NaNO3 22
ขวด และ Nostoc sp. TUBT02 ในสูตรอาหารมี
NaNO3 22 ขวด และสูตรอาหารที่ไมมี NaNO3 44
ขวด) จากนั้นนําไปเลี้ยงบนเครื่องเขยาความเร็วรอบ
120 รอบตอนาที ใหแสง 12 ชั่วโมง อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ศึกษาการเจริญเติบโต โดยเก็บตัวอยางทุกๆ
4 วัน เพื่อวัดปริมาตรเซลลอัดแนน (packed cell
volume; PCV) และน้ําหนักเซลลแหง (dry cell
weight; DCW) และสุมเก็บตัวอยางขวดละ 1
มิล ลิลิ ตร เพื่ อ ตรวจนับ จํ านวนเซลลป กติ แ ละเซลล
เฮเทอโรซิส ตตอเสนสาย โดยสุมนับ ทั้งสิ้น 30 เสน
สาย

2. วิธีการศึกษา
2.1 สายพันธุไซยาโนแบคทีเรีย
ไซยาโนแบคทีเรียที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
มี 2 สายพันธุ คือ Nostoc sp. TUBT01 และ Nostoc
sp. TUBT02 ซึ่งคัดแยกไดจากพื้นที่เกษตรอินทรีย
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และเก็บรักษา
สายพันธุไว ณ หองปฏิบัติการสาหรายและแพลงกตอน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
2.2 สูตรอาหารที่ใชในการทดลอง
อาหารเลี้ยงเชื้อ Blue green 11 (BG-11)
[5] ซึ่งดัด แปลง โดยในสู ตรที่มีไ นโตรเจนเป น
องคประกอบจะเพิ่มความเขมขนของ NaNO3 เปน 3
กรัมตอลิตร และในสูตรอาหารที่ไมมีไนโตรเจนจะ
ไมเติม NaNO3 ลงในอาหาร
2.3 การเพิ่มปริมาณไซยาโนแบคทีเรีย
เพาะเลี้ ย งและเพิ่ ม ปริ ม าณไซยาโนแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุ ในขวดรูปชมพูข นาด 250
มิลลิลิตร ซึ่งมี อ าหารสูตร BG-11 ปริ มาตร 100
มิลลิลิตร บนเครื่องเขยาความเร็วรอบ 120 รอบตอ
นาที ให แ สง 12 ชั่ ว โมง และอุ ณ หภู มิ 25 องศา
เซลเซียส เปลี่ยนอาหารทุกๆ 15 วัน เปนเวลา 2 เดือน
จากนั้นนําไซยาโนแบคทีเรียที่เลี้ยงไวมา
ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบตอนาที ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที แลวเท
ส ว นใสทิ้ ง นํ า ตะกอนไซยาโนแบคที เ รี ย ใส ห ลอด
พลาสติกฝาเกลียวขนาด 50 มิลลิลิตร สายพันธุละ 7
มิลลิลิตร แลวเติมอาหารสูตร BG-11 หลอดละ 28
มิ ล ลิ ลิ ต ร จะได ป ริ ม าตรสุ ท ธิ 35 มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้ น
กระจายเซลลไซยาโนแบคทีเรีย โดยใช sonicate
probe ที่ power level เทากับ -50 และ repeating duty
cycle เทากับ 0.5 และเติมอาหารสูตร BG-11 อีก 10

3. ผลการศึกษาและวิจารณ
3.1 อัตราการเจริญเติบโต
จากการศึ กษาผลของไนโตรเจนตอ การ
เติ บ โตของไซยาโนแบคที เ รี ย ที่ ส ามารถตรึ ง
ไนโตรเจนซึ่งคัดแยกจากพื้นที่เกษตรอินทรีย ไดแก
Nostoc sp. TUBT01 และ Nostoc sp. TUBT02 ใน
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มี ค า น้ํ า หนั ก เซลล แ ห ง สู ง สุ ด เท า กั บ 1.05 และ 1.12
กรัมตอลิตร ตามลําดับ (รูปที่ 1) สวน Nostoc sp.
TUBT02 ที่เลี้ยงในสูตรอาหารที่มีไนโตรเจนและไมมี
ไนโตรเจน มี อัต ราการเติบ โตจํ า เพาะสูง สุด เทา กั บ
2.688 และ 0.236 ตอวัน และ คา R2 เทากับ 0.9811
และ 0.9855 ตามลําดับ ในวันที่ 44 และวันที่ 36 ของ
การทดลองมี ป ริ ม าตรเซลล อั ด แน น สู ง สุ ด เท า กั บ
151.53 และ 210.72 มิลลิลิตรตอลิตร และมีคาน้ําหนัก
เซลล แ หง สู ง สุ ด เท า กั บ 3.30 และ 1.04 กรั ม ต อ ลิ ต ร
ตามลําดับ (รูปที่ 2)

อาหาร 2 สูตร ไดแก สูตรอาหาร BG-11 ที่มีความ
เขมขนของ NaNO3 3 กรัมตอลิตร และสูตรอาหาร
BG-11 ที่ไมมีความเขมขนของ NaNO3 พบวา Nostoc
sp. TUBT01 ที่เลี้ยงในสูตรอาหาร BG-11 ที่มีความ
เขมขนของ NaNO3 3 กรัมตอลิตร และสูตรอาหาร
BG-11 ที่ไมมีความเขมขนของ NaNO3 มีคาอัตราการ
เติบโตจําเพาะสูงสุดเทากับ 0.162 และ 0.159 ตอวัน
และคา R2 เทากับ 0.9626 และ 0.9708 ตามลําดับ ใน
วันที่ 44 ของการทดลองมีปริมาตรเซลลอัดแนน
สูงสุดเทากับ 15.88 และ 22.26 มิลลิลิตรตอลิตร และ

รูปที่ 1 อัตราการเติบโตของ Nostoc sp. TUBT01 ในสูตรอาหารที่ไมมีความเขมขนของ NaNO3 และมีความ
เขมขน NaNO3 3 กรัมตอลิตร
ที่ไมมีไนโตรเจนจะมีอัตราการเจริญเติบโตนอยกวา
ในสภาวะที่มีไนโตรเจน แตมีคาอัตราการเจริญเติบโต
มีคามากกวาสายพันธุ Nostoc sp. TUBT01 แสดงให
เห็นวาในสภาวะที่ไมมีไนโตรเจน ไซยาโนแบคทีเรีย
ทั้ง 2 สายพันธุ มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนได
ใกลเคียงกัน

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาไนโตรเจน
สงผลตอการเจริญเติบโตของ Nostoc sp. TUBT02 แต
ไมสงผลตอการเจริญเติบโตของ Nostoc sp. TUBT01
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก Nostoc sp. TUBT01 ในสภาวะที่
ไมมีไนโตรเจนมีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนไดดี
ทําใหอัตราการจริญเติบโตใกลเคียงกับในสภาวะที่มี
ไนโตรเจน สวน Nostoc sp. TUBT02 ถึงแมในสภาวะ
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รูปที่ 2 อัตราการเติบโตของ Nostoc sp. TUBT02 ในสูตรอาหารที่ไมมีความเขมขนของ NaNO3 และมีความ
เขมขน NaNO3 3 กรัมตอลิตร
ในการ ต รึ ง ไ น โ ต ร เ จ น แ ล ะ นํ า ไ ป ใ ช ใ น ก า ร
เจริญเติบโต (ตารางที่ 1) โดย Nostoc sp. TUBT02 มี
จํ า นวนเซลล เ ฮเทอโรซิ ส ต ใ นเส น สายมากกว า ใน
Nostoc sp. TUBT01 ซึ่งอาจเปนผลใหคาอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะใน Nostoc sp. TUBT02 มากกวา
Nostoc sp. TUBT01
การปรากฏของเซลล เ ฮเทอโรซิ ส ต ข อง
Nostoc sp. TUBT01 และ Nostoc sp. TUBT02 ใน
สูตรอาหาร BG-11 ที่มีและไมมีความเขมขนของ
NaNO3 เพื่อใชในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และ
นําไปใชในการเติบโตนั้น สอดคลองกับงานวิจัยที่เคย
มีร ายงานว า ไซยาโนแบคที เ รี ย หรื อ สาหร า ยสี เ ขี ย ว
แกมน้ําเงินบางชนิดจะสรางเซลลเฮเทอโรซิสตเพื่อ
ตรึ ง ไนโตรเจนจากอากาศและนํ า ไปใช ใ นการ
เจริ ญ เติ บ โตในสภาวะที่ ข าดไนโตรเจน [6-7] ซึ่ ง
เซลลเฮเทอโรซิสตของ Nostoc sp. TUBT01 มี

3.2 การศึกษาการปรากฏของเซลลเฮเทอโรซิสตของ Nostoc sp. TUBT01 และ Nostoc sp.
TUBT02
จากการศึ ก ษาการปรากฏของเซลล
เฮเทอโรซิสตของไซยาโนแบคทีเรียในสภาวะที่มีและ
ไมมีไนโตรเจนตลอดการทดลอง พบวาเสนสายของ
ไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ Nostoc sp. TUBT01 และ
Nostoc sp. TUBT02 ที่เลี้ยงในอาหารสูตรที่มีความ
เขมขนของ NaNO3 3 กรัมตอลิตร ไมมีการปรากฏ
ของเซลล เ ฮเทอโรซิ ส ต เ ลย เนื่ อ งจากสภาวะที่ มี
ไนโตรเจนเพียงพอ ไซยาโนแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุ
ไม ต อ งสร า งเซลล เ ฮเทอโรซิ ส ต เ พื่ อ ใช ใ นการตรึ ง
ไนโตรเจน แต ใ นสู ต รอาหารที่ไ ม มี ไนโตรเจนพบ
เซลลเฮเทอโรซิสตในเสนสายของไซยาโนแบคทีเรีย
ทั้ง 2 สายพันธุ เนื่องจากในสภาวะที่ไมมีไนโตรเจน
ไซยาโนแบคทีเรียจะสรางเซลลเฮเทอโรซิสตเพื่อชวย
199

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปที่ 20 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555

ที่ทําให Nostoc sp. TUBT01 เกิดความเครียดจนตองมี
การสรางเซลลอะคินีทซึ่งเปนกลไกการรักษาเซลลใน
สภาวะที่ ไ ม เ หมาะสม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ที่
รายงานวา เซลลสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินหรือไซยา
โนแบคทีเรีย จะสรางเซลลอะคินีทเมื่ออยูในสภาวะที่
ปริมาณธาตุอาหารจํากัด หรือในสภาวะที่ไมเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโต [7]

ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนเพื่อนําไปใชใน
การเจริ ญ เติ บ โตสู ง เพราะให ค า อั ต ราการเติ บ โต
จํ า เพาะสู ง สุ ด ในสู ต รอาหารที่ ไ ม มี ไ นโตรเจน
ใกลเคียงกับในสูตรอาหารที่มีไนโตรเจน นอกจากนี้
อาหารสูตรที่ไมมีไนโตรเจนยังชวยกระตุนให Nostoc
sp. TUBT01 สรางเซลลพิเศษอีกชนิดที่เรียกวา
อะคินีท โดยจะสรางเมื่อสาหรายอยูในสภาวะที่ไม
เหมาะสม และในสภาวะที่ไมมีไนโตรเจนเปนสภาวะ

ตารางที่ 1 จํานวนเซลลเฉลี่ยตอเสนสาย (n=30) และตําแหนงของเซลลเฮทเทอโรซิสตของไซยาโนแบคทีเรียทั้ง 2
สายพันธุ ที่เลี้ยงในสูตรอาหารที่ไมมีความเขมขนของ NaNO3 และมีความเขมขน NaNO3 3 กรัมตอ
ลิตร
สายพันธุ Nostoc sp. TUBT01
สายพันธุ Nostoc sp. TUBT02
ชั่วโมงที่ สูตรอาหารทีไ่ มมี NaNO3 สูตรอาหารที่มี NaNO3 สูตรอาหารทีไ่ มมี NaNO3 สูตรอาหารที่มี NaNO3
ตรวจนับ จํานวนเซลล ตําแหนงของ จํานวนเซลล ตําแหนงของ จํานวนเซลล ตําแหนงของ จํานวนเซลล ตําแหนงของ
ทั้งเสนสาย เฮเทอโรซิสต ทั้งเสนสาย เฮเทอโรซิสต ทั้งเสนสาย เฮเทอโรซิสต ทั้งเสนสาย เฮเทอโรซิสต
94
28
1
22
45
1,18,21,26,29,
37
33,40
94
28
1
22
45
1,18,21,26,29,
37
33,40
284
50
1,41
65
68
1,11,14,26,37,
53
42,44
308
51
1
83
77
1,26,44,50,58
55
477
50
1,28,31,34,
71
63
1,35,42,44
58
38,41,46,49
580
60
1,49,57
127
60
1,26,31,39,44
62
667
59
1
80
63
1,11,14
57
768
51
1,24,37,40,
58
56
1,35,44
66
44,48
861
43
1
72
62
1,37,44
46
958
49
1
62
52
1,37
54
1054
49
1,4,23,32,39
55
58
1,37
38
-
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4. สรุปผลการศึกษา
ไนโตรเจนไมมีผลตอการเติบโตของ Nostoc
sp. TUBT01 แตสงเสริมการเจริญเติบโตของ Nostoc
sp. TUBT02 ไซยาโนแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุ
สามารถสร า งเซลล เ ฮเทอโรซิ ส ต ไ ดใ นอาหารสู ต ร
BG-11 ที่ไมมีไนโตรเจนเปนองคประกอบ เซลล
เฮเทอโรซิสตของ Nostoc sp. TUBT01 และ Nostoc
sp. TUBT02 มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง
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