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ABSTRACT 

        The incidence of cyanobacterial blooms that can produce and release toxin in water 

is a problem worldwide including Thailand, where it occurs in Northern, Central and 

North Eastern areas. The toxin-producing cyanobacteria have an impact on animal and 

human health because microcystin is a potent hepatotoxin, especially microcystin-LR.  

Therefore, in this study, surface water was collected from the pond at the King Rama IX 

Lanna Royal Park in Chiang Mai in order to identify and count the cyanobacterial blooms 

contained in it and extract their DNA. The presence of cyanobacterial 16s rRNA and the 

microcystin synthetase gene (mcyE) were amplified by using polymerase chain reaction 

(PCR). The results showed that over 95% of the cyanobacteria were Microcystis 

aeruginosa Kütz., and there were mcyE genes that could produce microcystin within the 

cell showing DNA fragments of 1,200 bp and 589 bp on electrophoresis agarose gel.  

        An experimental pond was constructed with the bottom and four sides surrounded 

with plastic. It was put outdoors in order to study the reduction of microcystin-LR by 
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using the combination of a bio-reactor, which was invented and filled with a carrier 

module for trapping microorganisms, and the aquatic plant, morning glory (Ipomoea 

Aquatica). This plant was grown in advance on soil before bringing it to the experimental 

pond. The pond was divided to 3 compartments. The first compartment was overgrown 

with M. aeruginosa, the second compartment contained the bio-reactor and the third 

compartment was planted with grown morning glory. The water was pumped to circulate 

water from the first compartment to the second and the third, consecutively, and then 

back to the first compartment again. This experimental pond, sized 1.5×1.5×1.5 m, was 

placed within a natural pond, size 6×17×2 m, located at the Faculty of Fisheries 

Technology and Aquatic Resources, Maejo University. The water samples were collected 

weekly from the 3 compartments for 3 months and the microcystin-LR concentrations 

were analyzed using high performance liquid chromatography (HPLC), with a UV visible 

detector at 238 nm and diode array detector at 200-300 nm. A C18 column was also used. 

Linear gradient elution of 30-70% acetonitrile was operated with 0.05% trifluoroacetic 

acid (TFA) for 40 minutes at a flow rate of 1 mL/min. The analytical results showed the 

peak of the microcystin-LR at a retention time of 10.2 ± 0.6 minutes and the amount of 

microcystin-LR in the first compartment ranged from 60.0 to 464.0 μg/L. However, the 

microcystin-LR in the second and the third compartment could not be detected. 

        The next experiment was set up in the laboratory using two of four and a half liter 

glass jars sized 10×15×30 cm, which were filled with water containing M. aeruginosa. 

Grown morning glory was added to the second jar. The experimental jars were placed in 

room temperature for one week, exposed to sunlight during daytime and aerated with 
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oxygen via a pump. A hundred microliters of water samples were taken from both jars 

before and after one week for microcystin-LR quantification. It was found that the 

microcystin-LR concentration in the second jar had decreased from 99.21 ± 57.60 to 66.12 

± 32.78 µg/L. Therefore, the morning glory could reduce microcystin-LR. The water in 

both jars and the morning glory were collected in order to examine the microorganism 

under microscope. Microorganisms, Lecane sp., Euglypha sp., Aeolosoma sp., 

Centropyxis sp. and an unknown species were found in high quantity at the roots of the 

morning glory. The Lecane sp was the dominant species found in the water of both jars. 

The result of microcystin-LR analysis in the extracted morning glory found a non-

detectable level.  

        The water quality of the samples from the outdoor experimental pond also showed 

that the bio-reactor and morning glory could reduce chlorophyll a and ammonium-

nitrogen, but not nitrate-nitrogen or orthophosphate. 

        In conclusion, the bio-reactor effectively reduced microcystin-LR concentrations in 

contaminated water, and the morning glory was also able to reduce amounts of 

microcystin-LR, in which microorganisms were assumed to play an important role in 

microcystin-LR reduction. 
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 บทคัดยอ 

        การเจรญิเติบโตอยางรวดเรว็ของสาหรายสีเขยีวแกมน้ําเงินซึ่งสามารถผลิตและปลอยสารพิษไมโค
รซิสตินลงในแหลงน้ําเปนปญหาที่พบในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสัตวเพราะไมโค
รซิสตินมีพิษตอตับ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมโครซิสตินชนิดแอลอาร ดังนัน้ในงานวิจยัน้ีจึงไดเก็บสาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงินที่เจรญิเติบโตอยางรวดเรว็บนผิวน้ําในอางเก็บน้ําสวนหลวงลานนา ร.9 จังหวดั
เชียงใหม เพ่ือจําแนกชนิดและศกึษาปริมาณของสาหรายรวมทั้งสกัดดีเอ็นเอจากสาหรายเพื่อพิสูจนวามี 
cyanobacterial 16s rRNA และ microcystin synthetase gene (mcyE) ที่สามารถสรางสารพิษไม
โครซิสตินไดหรือไม โดยใชเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) ผลการทดลองพบวารอยละ 
95 ของสาหรายเปน Microcystis aeruginosa Kütz. และมียนีท่ีสามารถสรางสารพิษไมโครซสิติน
ไดโดยปรากฏทอนดีเอ็นเอขนาด 1,200 และ 589 bp บน electrophoresis agarose gel  

        บอจําลองบุดวยพลาสติกดานลางและดานขางไดถกูสรางขึ้นเพื่อใชศึกษาการลดปริมาณสารพิษไม
โครซิสตินดวยเครื่องไบโอรแีอคเตอรซึ่งเปนเครื่องดักจบัสารพิษไมโครซิสติน มี carrier อยูภายใน
เพื่อให microorganisms มาเกาะติดและเจรญิเติบโต รวมกับการใชพืชน้ําผกับุง (Ipomoea 

aquatica) ท่ีปลูกบนแปลงดินกอนนํามาใชในบอจาํลองนี้ โดยแบงบอจําลองออกเปน 3 สวนคือ สวน
ท่ี 1 เปนสวนที่มีการเจริญของสาหราย M. aeruginosa สวนที่ 2 เปนสวนที่ใชวางไบโอรีแอคเตอรและ
สวนที ่3 เปนสวนที่ปลกูผกับุง น้ําในสวนท่ี 1 ถูกปมไปยังสวนที ่2 และ 3 ตามลําดบั และนํากลบัมายัง
สวนที่ 1 หมุนวนอยูอยางนีต้ลอดการทดลอง โดยตั้งบอจําลองขนาด 1.5×1.5×1.5 เมตร นีไ้วในบอน้ํา
ธรรมชาติขนาด 6×17×2 เมตร ในบริเวณคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลยั
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แมโจ และเก็บตัวอยางน้ําจากบอจําลองทั้ง 3 สวน เพื่อนําไปตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารพษิไมโครซิส
ตินชนิดแอลอารดวยเทคนิค high performance liquid chromatography (HPLC) ที่มีเครื่องวัด 
UV ที่ความยาวคลืน่แสง 238 นาโนเมตร และเครื่องวดั diode array ท่ีความยาวคลืน่แสง 200-300  นา
โนเมตรโดยใชคอลัมน C18  และ 30-70% acetonitrile ท่ีมี 0.05% trifluoroacetic acid เปน mobile 

phase กําหนดอัตราเรว็สารละลาย 1 มิลลิลิตรตอนาที ภายในระยะเวลา 40 นาที โดยเก็บตวัอยางน้ํา
สัปดาหละหนึง่ครั้ง เปนระยะเวลา 3 เดอืน ผลการวิเคราะหพบวาไมโครซิสตินชนิดแอลอารถกูแยก
ออกมาที่เวลา 10.2 ± 0.6 นาที และมีปริมาณสารพษิไมโครซิสตินชนิดแอลอาร ในสวนที ่ 1 ของบอ
จําลองอยูในชวงความเขมขน 60.1-464.0  ไมโครกรัมตอลิตร แตนํ้าในสวนที ่2 และ 3 ไมสามารถตรวจ
ปริมาณสารพษิไมโครซิสตนิชนิดแอลอารได 
        การทดลองตอมาไดทําในหองปฏิบัตกิารเลีย้งสาหรายโดยใชโหลแกวความจุ 4.5 ลิตร ขนาด 
10×15×30 เซนติเมตร จํานวน 2 โหล และเติมสาหราย M. aeruginosa ทั้งสองโหลเทากนั สวนโหลท่ี 
2 มีผกับุงปลกูไว ตั้งโหลทดลองไวที่อุณหภูมิหอง 1 สัปดาหใหไดรับแสงแดดตลอดชวงกลางวนั พรอม
ท้ังไดรับออกซิเจนผานทางเครื่องปม และเก็บน้ําจากโหลแกวทั้งสอง 100 มิลลลิิตร กอนและหลังหนึ่ง
สัปดาหเพื่อนําไปวิเคราะหหาสารพิษไมโครซิสตินชนิดแอลอาร ผลการทดลองพบวาน้ําในโหลที ่ 2 มี
ปริมาณสารพษิไมโครซิสตนิชนิดแอลอารต่ํากวาในโหลที่ 1 โดยลดลงจาก 99.21 ± 57.60 เปน 66.12 ± 
32.78 ไมโครกรัมตอลิตร แสดงวาผักบุงสามารถลดปรมิาณสารพษิไมโครซิสตินชนิดแอลอารได เมื่อ
นําน้ําจากโหลทั้งสองและผักบุงมาตรวจดดูวยกลองจลุทรรศนพบวา มปีริมาณของ microorganism 
เปนจํานวนมากในโหลที่ 2 สายพันธุที่พบคือ Lecane, Euglypha, Aeolosoma, Centropyxis และ

สายพันธุท่ีไมทราบชื่อ โดยพบสายพันธุ Lecane มากที่สุดและพบมากบริเวณรากของผักบุง ผลการ
วิเคราะหผกับุงหลังการสกดัพบวาไมสามารถตรวจวัดปรมิาณสารพษิไมโครซิสตินชนิดแอลอารในน้ํา
สกัดจากผักบุงได 
        ผลการตรวจคุณภาพน้าํจากบอจําลองพบวา ไบโอรีแอคเตอรและผักบุงสามารถลดปริมาณ
คลอโรฟลล เอ และแอมโมเนียม-ไนโตรเจนได แตไมสามารถลดปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน หรือออร
โธฟอสเฟสในตัวอยางน้ําได  
        สรุปผลการศึกษาครั้งนีไ้ดวา ไบโอรีแอคเตอรสามารถลดปริมาณสารพษิไมโครซิสตินชนิดแอล
อารในน้ําที่มีการปนเปอนไมโครซิสตินชนดิแอลอารไดอยางมีประสิทธภิาพ ในขณะที่ผกับุงสามารถ
ลดปริมาณสารพิษไมโครซสิตินชนิดแอลอารไดเพียงบางสวน โดยคาดวา microorganisms มีบทบาท
สําคัญในการลดสารพษิไมโครซิสตินชนิดแอลอาร 


