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ศักยภาพของแบคทีเรียที่แยกได้จากแหล่งปนเปื้อนสีย้อม
ในการลดความเข้มสีในน้าเสียที่ได้จากการย้อมกก
Potential of Bacteria Isolated from a Dye Contaminated Site
on Decolorization of Reed Dyeing Wastewater

นิตยา เลี้ยงถนอม1 และ จิรภัทร จันทมาลี2*

บทคัดย่อ
การปล่ อ ยน้้ า ทิ้ ง ที่ มี สี จ ากกระบวนการทอเสื่ อ กก อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในเชิ ง ลบต่ อ คุ ณ ภาพ
น้้า งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแบคทีเรียย่อยสลายสีย้อมจากพื้นที่ทอเสื่อกกในจังหวัดจันทบุรี และ
ศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่คัดเลือกในการลดความเข้มของสี ย้อมกก ในขั้นแรกได้คัดแยกแบคทีเรียย่อยสี
จ้านวน 18 ไอโซเลท โดยใช้เทคนิคการเพิ่มจ้านวนเชื้อในอาหารที่เติมสีย้อมกก จากนั้นน้าแบคทีเรียแต่ละไอโซเลท
มาทดสอบความสามารถในการเจริญบนผิวหน้าอาหารแข็ง Mineral Salt (MS) ผสมสีสังเคราะห์ที่ใช้ย้อมกกความ
เข้ ม ข้ น 1,000 มก./ล. เป็ น แหล่ งคาร์ บ อนหลั ก และศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ า งเอ็ ก โซพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์
(Exopolysaccharide, EPS) ซึ่งมีรายงานว่าสามารถดูดซับสีได้ ผลการทดลองพบว่าไอโซเลท A1 และ A8
สามารถเจริญได้ดีบนอาหารทดสอบ รวมทั้งสร้าง EPS ได้ในปริมาณสูง (82-85 เปอร์เซ็นต์) จากการจัดจ้าแนกชนิด
พบว่าเชื้อ A1 และ A8 จัดอยู่ในจีนัส Serratia และ Klebsiella ตามล้าดับ หลังจากนั้นทดสอบประสิทธิภาพการ
ลดความเข้มสีในอาหารเหลว MS ที่เติมสีแดง 100 มก./ล. โดยการเขย่า (150 รอบ/นาที) ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา
14 วัน พบว่า Serratia sp. A1 เป็นสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความเข้มของสีได้ 11.56 เปอร์เซ็นต์
ดังนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะเชื้อ A1 มาทดสอบประสิทธิภาพในการลดความเข้มของสีย้อมกกชนิดอื่น ๆ พบว่าเชื้อนี้
สามารถลดความเข้มของสีย้อมกกสีเหลือง และสีผสมได้ 10.84 และ 12.16 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ในที่สุดได้น้า
Serratia sp. A1 ไปบ้าบัดสีในน้้าเสียจริงที่ได้จากการย้อม พบว่าชุด bioaugmentation ที่เติมสี 100 มก./ล. และ
เติมหัวเชื้อ (OD600 = 0.1) สามารถลดความเข้มของสีได้สูงสุด 12.89 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังการบ่ม 8 วัน
1
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ABSTRACT
The release of colored waste effluents from reed mat production may cause negative
impact on water quality. This study aimed to isolate dye-degrading bacteria from reed
manufacturing areas in Chanthaburi as well as to study the efficiency of the selected strains on
removal of reed dye. At first, eighteen strains of dye-degrading bacteria were isolated by dye
enrichment culture techniques. After that, the growth on Mineral Salt Medium containing 1,000
mg/l synthetic reed dye as sole carbon source and the exopolysaccharide (EPS) production
ability of each isolate were determined. EPS has been shown to absorb dye. The results showed
that isolate A1 and A8 grown well on the tested medium and had high EPS’s producing ability
(82-85%). The identification results found that A1 and A8 were belonged to genus Serratia and
Klebsiella, respectively. After that, the dye removal efficiency of the selected strains was
determined in MS containing 100 mg/l red dye. The treatments were incubated with shaking
(150 rpm) at room temperature for 14 days. Serratia sp. A1, the most effective strain could
reduce the color intensity at 11.56%. Therefore, A1 was selected to test for its efficiency in
reducing the intensity of other reed dyes. This bacterial strain could reduce the color intensity of
yellow and mixed dye at 10.84 and 12.16%, respectively. Finally, Serratia sp. A1 was used to
treat real reed mat effluent. The bioaugmentation flasks containing 100 mg/l dye and inoculum
(OD600 = 0.1) showed the good activity of reducing dye color intensity at 12.89% after 8-day
incubation.
ค้าส้าคัญ: การคัดแยกแบคทีเรีย การลดความเข้มสี สีย้อมกก วิธีการเติมเชื้อ
Keywords: Bacterial isolation, Bio-decolourization, Reed dye, Bioaugmentation

บทน้า
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกเป็นสินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อ
ของจังหวัดจันทบุรีที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
จากการส้ารวจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพบว่า นิยมใช้สี
สังเคราะห์ชนิดรีแอกทีฟ (reactive dye) ในการย้อม
เส้นใยกก ซึ่งสีประเภทนี้สามารถละลายน้้าได้ดี โมเลกุล
ยึดกับหมู่ไฮดรอกซิลของเซลลูโลส และเชื่อมโยงติดกัน
ด้วยพันธะโควาเลนท์ในสภาพที่เป็นด่าง ให้สีสดใส และ
คงทน แต่ในขั้นตอนการย้อม มักมีการปล่อยน้้าทิ้งที่มี

ลักษณะเป็นสีน้าตาลคล้้าเนื่อ งจากการผสมของสีย้อม
หลายชนิด ลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลเสี ย ต่ อ สภาพแวดล้ อ มและสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์
เนื่องจากสีรีแอกทีฟมีโครงสร้างประกอบด้วยวงอะโร
มาติกหลายวง จึงยากต่อการย่อยสลายและตกค้างได้
นานในสิ่งแวดล้อม (Lade et al., 2012) นอกจากนี้ยัง
มี ก ารปนเปื้ อ นของสารเคมี อั น ตรายหลายชนิ ด
(Nilsson et al., 2006) ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นในการ
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บ้า บัด น้้า ทิ้งจากกระบวนการย้อ มกกก่ อ นปล่อ ยลงสู่
สิ่งแวดล้อม
วิธีการบ้าบัดน้้าทิ้งจากอุตสาหกรรมทอเสื่อ
กก ท้าได้โดยวิธีทางกายภาพ แต่สิ้นเปลืองพลังงานและ
อาจเกิด สารที่มีความเป็นพิษ มากขึ้นจากขั้นตอนการ
บ้าบัด (Ghoreishi and Haghighi, 2003) ซึ่งอาจ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีทางชีวภาพที่ไม่ท้าให้เกิดผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อม สามารถลดความเป็นพิษของสาร หรือ
ก้าจัดสีย้อมได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่าย
ต่้า (Saratale et al., 2012) ซึ่งมีรายงานว่าแบคทีเรีย
ประจ้าถิ่นหลายชนิดในระบบนิเวศ สามารถเจริญโดย
ใช้สีย้อมที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นแหล่งคาร์บอน
เช่น Aeromonas, Alcaligenes, Comamonas,
Bacillus
Geobacillus,
Enterococcus,
Escherichia,
Pseudomonas,
Klebsiella,
Micrococcus,
Proteus,
Lysinibacillus,
Sphingomonas,
Staphylococcus
และ
Streptomyces (Saratale et al., 2012;
Chengalroyen and Dabbs, 2013) และ Serratia
(Gondaliya and Parikh, 2012) ดังนั้นจึงอาจน้า
แบคทีเรียเหล่านี้ไปใช้ลดความเข้ม สีย้ อมที่ตกค้างใน
สิ่ ง แวดล้ อ มได้ แต่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านของเชื้ อ
เหล่ า นี้ อ าจมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่
เนื่ อ งจากแบคที เ รี ย อาจไม่ ส ามารถเจริ ญ ได้ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ต่างจากบริเวณที่คัดแยกเชื้อ ปัญหานี้
อาจแก้ไขโดยการน้าเชื้อประจ้าถิ่นที่คัดแยกจากพื้นที่
ปนเปื้อน กลับมาใช้ย่อยสารนั้น (Hosokawa et al.,
2009)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการคัดแยกและ
ศึกษาแบคทีเรียย่อยสลายสีย้อมจากพื้ นที่ทอเสื่อกกใน
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ด้ ว ยการน้ า เชื้ อ กลุ่ ม นี้ ม าศึ ก ษา
ความสามารถในการเจริ ญ โดยใช้ สีย้ อมกกสี แดงเป็ น
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แหล่งคาร์บอนหลัก และทดสอบความสามารถในการ
สร้าง EPS ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ เพราะมีรายงาน
การดู ด ซั บ สี ย้ อ มด้ ว ยพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ ที่ เ ชื้ อ สร้ า งขึ้ น
(Zhang et al., 2009) หลั ง จากนั้ น ทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดเลือก ในการ
ลดความเข้มของสีย้อมเสื่อกกสีแดง และสีอื่น ๆ รวมทั้ง
ทดลองน้าเชื้อนี้ไปลดความเข้มสีในตัวอย่างน้้าเสียจาก
การย้ อ มกก เพื่ อ ประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องการ
น้าไปใช้ในพื้นที่จริง โดยคาดว่าในอนาคต แบคทีเรียที่
คัดแยกได้นี้จะมีประโยชน์ต่อการน้าไปใช้ย่อยสลายน้้า
ทิ้งปนเปื้อนสีย้อมจากอุสาหกรรมสิ่งทอต่อไป

วิธีการด้าเนินงานวิจัย
1. สารเคมีและอาหารเลียงเชือ
ในงานวิจัยนี้ใช้สารสีจริงที่ใช้ในขั้นตอนการ
ย้อมกก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากกลุ่มทอเสื่อกก
ของหมู่บ้านบางสระเกล้า จ.จันทบุรี สีดังกล่าวละลาย
น้้าและย้อมติดกับเส้นใยกกได้ดีในภาวะเบสที่อุณหภูมิ
สูง (สอดคล้องกับขั้นตอนการย้อมกกใช้การละลายสีใน
น้้าร้อนที่มีการเติมเกลือ) โดยทั่วไปสีกลุ่มรีแอกทีฟที่ใช้
ย้อมกกมักเป็นสีย้อมแอโซ (azo dye) ที่มีกลุ่มแอโซ (N=N-) หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าหนึ่งกลุ่มอยู่ในโครงสร้าง
ของสี สีย้อมชนิดนี้ละลายน้้าได้ดี มีความสว่างสดใส มี
ความคงทนต่อ แสงอยู่ใ นเกณฑ์ปานกลางถึ งดี และมี
ราคาไม่แพง (วีรานุชและคณะ, 2008) ในขั้นต้นของ
งานวิจัยใช้สีย้อมกกสีแดง (นิยมใช้ในการย้อมเพื่อท้า
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก) เป็นแหล่งคาร์บอน ส้าหรับคัดแยก
แบคทีเรียย่อยสีด้วยเทคนิคการเพิ่มจ้านวนเชื้อ (dye
enrichment technique) และการทดสอบประสิทธิภาพ
การย่อยสีของแบคทีเรียแต่ละไอโซเลท หลังจากนั้นจึง
ทดสอบการย่อยสีย้อมกกชนิดอื่น ๆ คือ สีเหลือง และสี
ผสม (ได้จากการผสมสีย้อมกกสีแดง เหลือง เขียว ชมพู
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ในอัตราส่วน 1:1:1:1 เพื่อจ้าลองการปนเปื้อนของสีใน ย้อมกก ส้าหรับ การเตรียมหัวเชื้อท้ าดังนี้ เขี่ยโคโลนี
สิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยสีย้อมกกหลาย ๆ ชนิดผสม เดี่ยวของแต่ละไอโซเลท ลงในอาหารเหลว LB ปริมาตร
กัน) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสีของแบคทีเรีย 10 มล. ภายหลังการบ่มเชื้อนาน 24 ชม. ถ่ายเชื้อลงใน
ที่คัดเลือก โดยตัวอย่างสีทุกชนิดถูกผสมลงในอาหาร อาหารเหลว LB ปริมาตร 100 มล. บ่มเชื้อนาน 24 ชม.
เลี้ยงเชื้อ และท้าให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งด้วยความ ปั่นเหวี่ยงเพื่อเก็บเซลล์ ล้างเซลล์ 2 ครั้งด้วยน้้าเกลือ
ดันไอน้้า (121 ºC 15 นาที) ส้าหรับชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ ปลอดเชื้อ (0.85% NaCl) และน้าไปใช้ในการทดลอง
ที่ใช้คือ Mineral Salt (MS) ตามรายงานวิจัยของ ขั้นต่อไป
Saraswathi และ Balakumar (2009) (สูตรอาหาร 3. การศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของแบคทีเรียย่อยสีย้อม
กรัม/ลิตร ประกอบด้วย Na2HPO4: 3.6, (NH4)2SO4: กก
3.1 ความสามารถในการสร้าง EPS
1.0, KH2PO4: 1.0, MgSO4: 1.0, CaCl2: 0.10, yeast
ทดสอบความสามารถในการสร้าง EPS ของ
extract: 1.0, กลู โ คส: 1.0 และ 10 มล. ของ
สารละลาย (มก./ล.) ZnSO4: 1.0, MnCl2: 3.0, NiCl2: แบคทีเรียย่อยสีย้อมกกแต่ละชนิด ตามวิธีดัดแปลงจาก
2.0, Na2MoO4: 3.0, H3BO3: 30.0, CuCl2: 1.0 pH Obuekwe และ Al-Muttawa (2001) โดยเติมหัวเชื้อ
=7) และพบว่าการเติมสารสกัดจากยีสต์และกลูโคสจะ ของแต่ละไอโซเลท (OD600 = 1.0) ลงในอาหารเหลว
ช่วยเพิ่มการเจริญของเชื้อย่อยสี (Nawahwi et al., Mineral Salts ปริมาตร 4 มล. (สูตรอาหาร กรัม/ลิตร
2013) และใช้อาหารเหลว Lauria-Bertani (LB) ที่มี ประกอบด้วย K2HPO4: 0.5 Na2SO4: 2.0 NH4Cl: 1.0
CaCl2.7H2O: 0.15 MgSO4.7H2O: 0.02 ปรับค่า pH
ความเข้มข้นเป็น 0.25 เท่า ในการเตรียมหัวเชื้อ
2. การคัดแยก เพิ่มปริมาณเชือ และการเลียงเชื อลด เป็น 7.2) ที่บรรจุทรายทะเลปลอดเชื้อ 2 กรัม เพื่อ
กระตุ้นการสร้าง EPS ของเชื้อ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง
ความเข้มสีย้อมกก
การคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการ เป็นเวลา 4 วัน เขย่าที่ความเร็วรอบ 200 รอบ/นาที
ลดความเข้มสีย้อมกก โดยน้าตัวอย่างดิน 10 กรัม หรือ ทดสอบการสร้าง EPS โดยเติมสีย้อม methylene
น้้าทิ้งจากการย้อมกก 10 มล. จ้านวน 12 ตัวอย่าง ที่ blue (นิ ย มใช้ ใ นการตรวจวิ เ คราะห์ ไ บโอฟิ ล์ ม ตาม
เก็ บ จากกลุ่ ม ทอเสื่ อ กกหมู่ บ้ า นบางสระเกล้ า และ รายงานของ Zhou et al. ในปี 2010) ปริมาตร 50
หมู่ บ้ า นเสม็ ด งาม จ.จั น ทบุ รี ใส่ ล งในขวดรู ป ชมพู่ ที่ ไมโครลิตร (แทนสี alcian blue) ลงไปในแต่ละหลอด
บรรจุอาหารเหลว MS ปริมาตร 100 มล. ที่เติมสีย้อม ทดลอง ผสมให้เข้ากันบนเครื่องเขย่านาน 1 นาที ตั้งทิ้ง
กก 50 มก./ล. น้าไปเขย่าที่ความเร็ว 150 รอบ/นาที ไว้ 5 นาที แล้วน้าไปตกตะกอนเซลล์โดยการปั่นเหวี่ยง
เป็นเวลา 5 วัน อุณหภูมิห้อง เพิ่มปริมาณเชื้อโดยถ่าย ที่ 10,000 รอบ/นาที เป็ น เวลา 15 นาที จากนั้ น น้ า
เชื้อลงอาหารใหม่ 3 ครั้ง จนสังเกตพบว่าเชื้อมีความขุ่น ส่ ว นใสไปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ 660 นาโนเมตร
มากขึ้น จึงแยกเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง MS ที่เติมสี ค้านวณเปอร์เซ็นต์การสร้าง EPS โดยเทียบค่าการ
ย้อมกก บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ดูดกลืนแสงที่ลดลงของชุดทดสอบกับชุดควบคุม ที่ไม่
คัดเลื อกโคโลนีเดี่ ยวที่ มีลักษณะแตกต่ างกั นมาท้าให้ เติมเชื้อ ทุกชุดการทดลองท้า 3 ซ้้า
บริสุทธิ์ และเก็บเชื้อบริสุทธิ์บนอาหารแข็ง MS ผสมสี

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 4

3.2 การเจริญของแบคทีเรีย แต่ละไอโซเล
ทบนผิวหน้าอาหารแข็ง MS ที่เติมสีย้อมกก
ทดสอบความสามารถในการเจริ ญ ของ
แบคทีเรียที่คัดแยกได้ ในอาหารที่มีสีย้อมกกเป็นแหล่ง
คาร์บอนหลัก โดยขีด (streak) เชื้อบนผิวหน้าอาหาร
แข็ง MS ที่ผสมสีย้อมกกสีแดงในช่วง 60-1,000 มก./ล.
บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
4. การจั ดจ้า แนกชนิดของแบคทีเรี ยย่ อ ยสี ย้ อมกก
สายพันธุ์ที่คัดเลือก
จัด จ้ า แนกชนิด ในระดั บ จีนั ส ของแบคที เ รี ย
สายพั น ธุ์ ที่ คั ด เลื อ กจากข้ อ 2 โดยใช้ ผ ลทดสอบทาง
ชีว เคมีเ บื้อ งต้ น ตามคู่มื อ Bergey’s Manual of
Determinative Bacteriology
5. การทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสีย้อมกก
ของแบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดเลือก
ทดสอบความสามารถในการย่อยสลายสีย้อม
กกชนิดต่าง ๆ ของแบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดเลือก โดยใช้
อาหารเหลว MS ทีผ่ สมสีย้อมความเข้มข้น 100 มก./ล.
ใส่หัวเชื้อให้มีความเข้มข้นสุดท้ายของเซลล์เป็น OD600
= 1.0 โดยมี ชุด ควบคุ ม ที่ เ ติ มเฉพาะสี ย้ อ มกก บ่ ม
ฟลาสก์บนเครื่องเขย่าความเร็วรอบ 150 รอบ/นาที ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 14 วัน วิเคราะห์การลดลงของสี
ย้อมทุกวัน โดยเก็บตัวอย่างปริมาตร 5 มล. โดยเทคนิค
ปลอดเชื้ อ (ท้ า 3 ซ้้ า ) น้ า มาปั่ น เหวี่ ย งที่ ค วามเร็ ว
10,000 รอบ/นาที เป็ น เวลา 5 นาที น้ า ส่ ว นใสมา
ตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ค่า max ของสีย้อมแต่ละ
ชนิดดังนี้ (สีย้อมกกสีแดง: 528 นาโนเมตร สีย้อมกกสี
เหลือง: 380 นาโนเมตร สีย้อมกกสีผสม: 520 นาโน
เมตร) ค้านวณเปอร์เซ็นต์การลดลงของสีย้อมกกจาก
สูตรตามรายงานของ Saratale et al. (2009) ดังนี้: %
dye decolorization = 100 × [(initial absorbance
– observed absorbance)/initial absorbance]
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการย่อยสลายสี
ย้อ มกกที่ป นเปื้ อ นในน้้ า ทิ้ ง ของแบคที เ รี ย สายพั น ธุ์ ที่
คัดเลือก (bioaugmentation treatment) กับ เชื้ อ
ประจ้ าถิ่ น ที่อ ยู่ใ นน้้ า ทิ้ง (natural attenuation
treatment) ซึ่ งชุ ด ทดลอง bioaugmentaiton
ประกอบด้ ว ยการเติ ม หั ว เชื้ อ แบคที เ รี ย ลงในฟลาสก์
บรรจุ น้ า ทิ้ ง จากการย้ อ มกกที่ ผ สมสี ย้ อ มสี แ ดงความ
เข้มข้น 100 มก./ล. (ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 121 ºC 15
นาที) เทียบกับชุด natural attenuation ที่มีเฉพาะน้้า
เสี ย ปนเปื้ อ นสี ย้ อ มกกและสี แ ดงความเข้ ม ข้ น 100
มก./ล. บ่มเชื้อบนเครื่องเขย่าที่ ความเร็ว 150 รอบ/
นาที เป็นเวลา 8 วัน เก็บตัวอย่างจากฟลาสก์ทุก 4 วัน
(วันที่ 0 4 และ 8) เพื่อน้ามาวิเคราะห์การลดลงของสี

ผลการวิจัย
1. การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายสีย้อม
กกสีแดง
ในงานวิจัยนี้คัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสีย้อมกกสี
แดง โดยเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งและดินจากบริเวณพื้นที่ย้อม
กกของกลุ่มอุตสาหกรรมทอเสื่อกกหมู่บ้านเสม็ดงาม
และบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี ที่มีการทิ้งน้้าเสียจาก
การย้อมเส้นใยกกอย่างต่อเนื่อง หลังจากเพิ่มปริมาณ
เชื้ อ ในอาหารเหลว MS ที่ มี สี ย้ อ มกกสี แ ดงเป็ น แหล่ ง
คาร์ บ อนเพื่ อ การเจริ ญ ของเชื้ อ เป็ น เวลา 15 วั น
สามารถแยกเชื้ อ ที่ มี ลั ก ษณะโคโลนี แ ตกต่ า งกั น บน
อาหารแข็ง MS ที่เติมสีย้อม ได้ทั้งหมด 18 ไอโซเลท
ซึง่ ประกอบด้วยแบคทีเรีย 11 สายพันธุ์ที่คัดแยกได้จาก
ตัวอย่างดิน ส่วนแบคทีเรียย่อยสีย้อมกกอีก 7 สายพันธุ์
คัดแยกมาจากน้้าทิ้ง โดยส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแกรม
ลบ มีเ พีย ง 1 สายพัน ธุ์เ ท่ านั้ นที่ เป็ นแบคที เรี ยแกรม
บวก แบคทีเรียมีลักษณะเซลล์แบบกลม (cocci) แท่ง
สั้น (short rod) และแท่งยาว (bacilli) (ตารางที่ 1) มี
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ลักษณะโคโลนีแบบกลม รี ขอบเรียบ ขอบหยัก นูนสูง
จากผิวหน้าอาหารผิวโคโลนีมีลักษณะแบบ เรียบ ด้าน
มัน หรือเป็นเมือก ส่วนใหญ่โคโลนีมีสีขาวครีม และมี
บางไอโซเลทมีสีแดง จากข้อมูลแสดงผลการทดสอบ
ความสามารถในการสร้าง EPS ของแบคทีเรียย่อยสี
ย้อมกกแต่ละไอโซเลท ในตารางที่ 1 พบว่ามีเพียง 7
ไอโซเลทที่สามารถสังเคราะห์ EPS ได้ (12.4-84.5%)

Research
Research

โดยแบคทีเรียไอโซเลท A1 และ A8 สามารถสังเคราะห์
EPS ได้สูงสุด (~82-85%) และแบคทีเรียทั้งสองสาย
พันธุ์สามารถเจริญได้ดีบนอาหารแข็ง MS ที่เติมสีย้อม
ความเข้มข้นสูงถึง 1,000 มก./ล. (ตารางที่ 1 และ รูปที่
1) ดังนั้นจึงคัดเลือกแบคทีเรียทั้งสองสายพันธุ์นี้ เพื่อใช้
ในทดลองขั้นต่อไป

ตารางที่ 1 ลักษณะเซลล์ ประสิทธิภาพในการสร้าง EPS และความสามารถในการเจริญบนอาหาร MS ที่เติมสีของ
แบคทีเรียย่อยสลายสีย้อมกกทั้ง 18 สายพันธุ์ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชม.
ผลการเจริญของแบคทีเรียบนผิวหน้าอาหารแข็ง MS
ที่เติมสีย้อมกกความเข้มข้นต่าง ๆ (มก./ล.)
ไอโซเลท แหล่ง
60
100
250
500
1000
A1
ดิน
แกรมลบ cocci/rod
82.4 ± 0.5
+++
+++
+++
+++
+++
A2
น้้าทิ้ง แกรมลบ
cocci
0.0 ± 0.0
+++
+++
+++
+++
+
A3
ดิน
แกรมลบ short rod
26.8 ± 1.5
+++
+++
+++
+++
++
A4
ดิน
แกรมลบ
bacilli
64.1 ± 1.7
+++
+++
+++
+++
++
A5
น้้าทิ้ง แกรมลบ short rod
0.0 ± 0.0
+++
+++
+++
+++
++
A6
น้้าทิ้ง แกรมบวก
cocci
65.4 ± 1.6
+++
+++
+++
++
+
A7
น้้าทิ้ง แกรมลบ short rod
0.0 ± 0.0
+++
+++
+++
++
++
A8
น้้าทิ้ง แกรมลบ short rod
84.5 ± 0.8
+++
+++
+++
+++
+++
A9
ดิน
แกรมลบ short rod
0.0 ± 0.0
+++
+++
+++
++
++
A10
ดิน
แกรมลบ
bacilli
5 0.0.0 ± 0.0.42
+++
+++
+++
++
A11
ดิน
แกรมลบ
cocci
0.0 ± 0.0
+++
+++
+++
+++
+++
A12
ดิน
แกรมลบ short rod
0.0 ± 0.0
+++
+++
+++
+++
+++
A13
ดิน
แกรมลบ short rod
47.1 ± 2.5
+++
+++
+++
++
++
A14
น้้าทิ้ง แกรมลบ short rod
12.4 ± 3.1
+++
+++
+++
++
++
A15
ดิน
แกรมลบ short rod
18.1 ± 3.8
+
+
+
A16
ดิน
แกรมลบ
rod
0.0 ± 0.0
++
++
+
A17
น้้าทิ้ง แกรมลบ
rod
0.0 ± 0.0
+++
+++
+++
++
++
A18
ดิน
แกรมลบ
cocci
0.0 ± 0.0
+++
+++
+++
++
++
*ตัวอย่างที่น้ามาคัดแยกเชื้อ เป็นตัวอย่างดินและน้้าทิ้งจากพื้นที่ย้อมกก ของหมู่บ้านบางสระเกล้า และหมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัด จันทบุรี (+++)
โคโลนีแบคทีเรียมีการเจริญ สม่้าเสมอตามแนวขีดบนผิวหน้าอาหารทดสอบ (++) โคโลนีแบคทีเรียมีการเจริญ ดีตามแนวขีดบนผิวหน้าอาหาร
ทดสอบ (+) โคโลนีแบคทีเรียมีการเจริญเล็กน้อยตามแนวขีดบนผิวหน้าอาหารทดสอบ (-) ไม่มีการเจริญของโคโลนีแบคทีเรียบนผิวหน้าอาหาร
ทดสอบ
*

ประสิทธิภาพการสร้าง EPS
ชนิดแกรม รูปร่างเซลล์
(%)

งานวิ
งานวิจจัยัย

วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ี่ 41
41 ฉบั
ฉบับบทีที่่ 44
วารสารวิ
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(ข)

(ก)

รูปที่ 1 การเจริญของแบคทีเรียไอโซเลท A1 (ก) และ A8 (ข) ที่มีการเจริญสม่้าเสมอตามแนวขีดบนผิวหน้า
อาหารแข็ง MS ที่เติมสีย้อมกกสีแดงความเข้มข้น 1,000 มก./ล. บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชม.
2. การจัดจ้าแนกชนิดในระดับจีนัสของแบคทีเรียย่อย
สลายสีย้อมกก สายพันธุ์ที่คัดเลือก
จากการคัดเลือกแบคทีเรียไอโซเลท A1 และ
A8 ซึ่งสามารถเจริญได้ดีบนอาหาร MS ที่เติมสีย้อม
และสร้ า ง EPS ได้ ใ นปริ ม าณสู ง ที่ อ าจช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการตกตะกอนของสีย้อมได้ จึงน้ามา
จัดจ้าแนกชนิดในระดับจีนัส พบว่าเชื้อ A1 ให้ผลบวก
ต่อการทดสอบ motility VP และ citrate utilization
การทดสอบ TSI ให้ ผ ล K/A- และการทดสอบ

oxidative-fermentation ได้ผล fermentative ให้ผล
ลบต่อการทดสอบ oxidase indole methyl red
urease และ malonate ซึ่งสามารถจัดจ้าแนกได้เป็น
Serratia sp. A1 ส่วนเชื้อ A8 ให้ผลบวกต่อการ
ทดสอบ VP citrate urease malonate การทดสอบ
TSI และ OF ได้ผลเช่นเดียวกับเชื้อ A1 ให้ผลลบต่อ
การทดสอบ oxidase indole motility และ methyl
red จากข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถจัดจ้าแนกเชื้อนี้ได้
เป็น Klebsiella sp. A8

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรี ยย่อยสีย้อมเสื่อกก ไอโซเลท A1 และ A8 บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ
35ºC เป็นเวลา 24 ชม.
การทดสอบ

ไอโซเลท

A1
A8
Oxidase test
Indole
Motility
+
Methyl red
Vogas-Proskauer
+
+
Citrate Utilization
+
+
Urease
+
Malonate
+
TSI
K/AK/AOF
Fermentative Fermentative
หมายเหตุ: + คือ เชื้อมีเอนไซม์ชนิดที่ทดสอบ หรือเจริญได้ในสารตั้งต้นชนิดนั้น; - คือ เชื้อไม่มีเอนไซม์ชนิดที่ทดสอบหรือไม่เจริญในสารตั้งต้นชนิด
นั้น; K/A คือ แบคทีเรียใช้กลูโคสได้แต่ไม่สามารถใช้แลกโตสกับซูโครสได้ จึงแปลสภาพไนโตรเจนเป็นด่างเกิดเป็นสีชมพู

Research
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4. ประสิทธิภาพของ Serratia sp. A1 ในการลด
ความเข้มสีย้อมกกสีเหลืองและสีผสม
การทดสอบประสิทธิภาพของ Serratia sp.
A1 ในการลดความเข้มของสีย้อมกกสีเหลือง และสีผสม
ท้า โดยเพาะเลี้ ย งเชื้ อ ในอาหารเหลว MS ที่ เ ติ ม สี
ทดสอบ ความเข้มข้น 100 มก./ล. บ่มที่อุณหภูมิห้อง
ความเร็ว 150 รอบ/นาที เป็นเวลา 7 วัน พบว่าเชื้อนี้
สามารถลดความเข้ ม ของสี ย้ อ มกกสี เ หลื อ งได้ 2.7±
0.4% ในวันที่ 0 และเพิ่มเป็น 10.84±0.4% ในวันที่ 6
ของการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการเจริญของเชื้อ ที่
มีมวลเซลล์เ พิ่มขึ้นจาก 1.46±0.23 ในวันที่ 0 เป็ น
6.4±0.20 มก./ล. ในวันที่ 4 (รูปที่ 3ก) นอกจากนี้
Serratia sp. A1 สามารถย่อยสีผสมได้ 2.7±0.02%
ในวันที่ 0 และเพิ่มเป็น 12.16±0.07 % ในวันที่ 3 ของ
การทดสอบ โดยสอดคล้องกับผลการเจริญของเชื้อซึ่งมี
มวลเซลล์เพิ่มขึ้นจาก 0.93±0.30 ในวันที่ 0 เป็น
6.00±0.20 มก./ล. ในวันที่ 4 (รูปที่ 3ข)
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3. ประสิทธิภาพในการลดความเข้มสีย้อมกกสีแดง
ของ Serratia sp. A1 และ Klebsiella sp. A8
ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการลดความ
เข้มสีของ Serratia sp. A1 และKlebsiella sp. A8
ซึ่งเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MS ที่เติมสีย้อมกกความ
เข้มข้น 100 มก./ล. เป็นเวลา 14 วัน แสดงในรูปที่ 2
พบว่า Serratia sp. A1 มีเปอร์เซ็นต์การลดความเข้มสี
ไ ด้ 3 . 5 ±0 . 0 8 %.ใ น ชั่ ว โ ม ง ที่ 0 แ ล ะ เ พิ่ ม เ ป็ น
11.56±0.06% ในวันที่ 4 โดยมีค่าคงที่ตลอดการ
ทดลอง สอดคล้ อ งกั บ มวลเซลล์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
1.60±0.11 ในวันที่ 0 เป็น 6.86±0.11 มก./ล. ในวันที่
4 ในทางตรงกันข้าม Klebsiella sp. A8 ลดความเข้มสี
ได้เพียง 3.7±0.06% และมีค่าค่อนข้างคงที่จนถึงวันที่
14 จากผลการทดลองแสดงว่ า Serratia sp. A1
สามารถลดความเข้ ม สี ไ ด้ ดี ก ว่ า Klebsiella sp. A8
ดังนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะ Serratia sp. A1 ส้าหรับ
ทดสอบประสิท ธิ ภ าพในการลดความเข้ ม สี ย้อ มกกสี
เหลืองและสีผสมต่อไป
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รูปที่ 2 เปอร์เซ็นต์การลดความเข้มสีย้อมกกสีแดงและมวลเซลล์ของ Serratia sp. A1 และ Klebsiella sp. A8 ที่
เลี้ยงในอาหาร MS ซึ่งเติมสีย้อม 100 มก./ล. และมีปริมาณเชื้อเริ่มต้นเท่ากับ 1.0 OD600 บ่มเชื้อที่
อุณหภูมิห้อง ที่ความเร็ว 150 รอบ/นาที เป็นเวลา 14 วัน ข้อมูลที่แสดงเป็นแบบ mean ± SD
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รูปที่ 3 ประสิทธิภาพของ Serratia sp. A1 ในการลดความเข้มสีย้อมกกสีเหลือง (ก) และสีผสม (ข) จากการเลี้ยง
เชื้อในอาหารเหลว MS ซึ่งเติมสีย้อม 100 มก./ล. และมีปริมาณเชื้อเริ่มต้นเท่ากับ 1.0 OD600 บ่มเชื้อที่
อุณหภูมิห้อง ที่ความเร็ว 150 รอบ/นาที เป็นเวลา 7 วัน ข้อมูลที่แสดงเป็นแบบ mean ± SD
5. ประสิทธิภาพของ Serratia sp. A1 ในการลด
ความเข้มสีของน้าเสียสิ่งทอเสื่อกกที่เก็บจากพืนที่จริง
ทดสอบประสิทธิภาพของ Serratia sp. A1
ในการลดความเข้มสีในตัวอย่างน้้าเสียที่น้ามาจากกลุ่มเกษตรกร
ทอเสื่ อกก โดยมี ชุดทดลอง bioaugmentation ที่ เ ติ ม สี
ความเข้มข้น 100 มก./ล. และหัวเชื้อ A1 เทียบกับชุด
natural attenuation ซึ่ งเติ ม เฉพาะน้้ า เสี ย และสี
ทดสอบ ภายหลังการบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ ห้องบนเครื่อง
14

bioaugmentation

เขย่าที่ความเร็ว 150 รอบ/นาที เป็นเวลา 8 วัน พบว่าชุด
การทดลอง bioaugmentation สามารถลดความเข้ ม
ของสีได้ 12.69±0.17% ในวันที่ 4 และมีค่าคงที่จนถึง
วัน ที่ 8 ของการทดลอง ในขณะที่ ชุด natural
attenuation ลดความเข้มสีได้เพียง 4.55±0.32% ใน
วั น ที่ 4 และมี ค่ า ลดลงเล็ ก น้ อ ยในวั น ที่ 8 ของการ
ทดลอง (รูปที่ 4)
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บทสรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ได้คัดแยกแบคทีเรียย่อยสีย้อมที่
เป็น เชื้ อประจ้า ถิ่น ในตัว อย่ างดิน และน้้ าทิ้ งจากพื้น ที่
ย้อมกก ของจังหวัดจันทบุรี จ้านวน 18 ไอโซเลท โดย
วิธีเพิ่มปริมาณเชื้อในอาหาร MS ที่มีสีย้อมกกสีแดงเป็น
แหล่ ง คาร์ บ อน การเติ ม กลู โ คสปริ ม าณเล็ ก น้ อ ย
(1 กรั ม /ล.) ลงในอาหารช่ ว ยกระตุ้ น การเจริ ญ ใน
ช่วงแรกของเซลล์ และท้าให้เกิดการย่อยสลายสีย้อมกก
ได้ในที่สุด วิธีการคัดแยกเชื้อย่อยสีที่ใช้ในงานวิจัยนี้
เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกับ รายงานวิ จัย ก่ อ นหน้ า นี้ ที่
นิยมคัดแยกเชื้อจากพื้นที่ปนเปื้อนโดยตรง ด้วยเทคนิค
enrichment
culture (Saraswathi
and
Balakumar, 2009; Mahmood et al., 2011)
เนื่ อ งจากมี แ บคที เ รี ย เจริ ญ อยู่ ใ นปริ ม าณมาก เช่ น
Rajee และ Patterson รายงานในปี 2011 ว่ามีจ้านวน
แบคที เ รี ย พวกเฮทเทอโรทรอฟิ ก (heterotrophic
bacteria) จ้านวน 2.14×106 CFU/กรัม Mariappan
et al. (2003) รายงานว่ามีจ้านวนแบคทีเรียทั้งหมด
ในช่วง 1.3 - 3.2×108 CFU/กรัม จึงมีความเป็นไปได้
สูงที่จะสามารถคัดแยกได้สายพันธุ์แบคทีเรียประจ้าถิ่ น
ซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการย่อยสลายสีย้อมได้
แบคทีเรียย่อยสลายสีย้อมกกทั้ง 18 สายพันธุ์
ที่ คั ด แยกได้ ใ นงานวิ จั ย นี้ ส ามารถเจริ ญ บนผิ ว หน้ า
อาหารแข็ง MS ที่เติมสีย้อมกกได้ แต่พบว่ามีเพียง 4
สายพันธุ์เท่านั้นที่สามารถเจริญได้ดีบนอาหารที่เติมสี
ย้อมกกสีแดงความเข้มข้นสู งถึง 1,000 มก./ล. การที่
แบคทีเรียสามารถเจริญได้ในสภาวะที่มีสีย้อมปนเปื้อน
ในปริมาณสูง นับเป็นข้อดีในการน้า เชื้อนี้ไปใช้งานใน
พื้นที่จริง สอดคล้องกับรายงานวิจัยอื่น ๆ ที่คัดเลือก
สายพั น ธุ์ แ บคที เ รี ย ย่ อ ยสลายสี ย้ อ มโดยใช้ เ กณฑ์
ดังกล่าว เช่น Rajee and Jamila (2012) ที่คัดเลือก
Pseudomonas aeruginosa จากความสามารถใน
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การเจริญบนอาหารแข็ง NA ที่เติมสี Anthraquinone
Vat Blue 4 ความเข้มข้น 1,000 มก./ล. นอกจากนี้
Rajee and Patterson (2011) ก็ ไ ด้ คั ด เลื อ ก
Micrococcus sp. สายพันธุ์ DBS1 DBS2 และ DBS3
เนื่องจากสามารถเจริญได้ดีบน NA ที่เติมสี Orange
MR ความเข้มข้น 900 มก./ล.
ในงานวิจัยนีไ้ ด้คัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายสี
ย้อมกกส้าหรับใช้ในการทดลองขั้นต่อไป โดยพิจารณา
จากความสามารถในการสร้าง EPS เพราะพอลิแซกคา
ไรด์ ที่ เ ชื้ อ สร้ า งขึ้ น อาจช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ก้ า จั ด สี ย้ อ ม โ ด ย อ า ศั ย ส ม บั ติ ใ น ก า ร ดู ด ซั บ สี
(biosorption) ของพอลิแซกคาไรด์ที่ แบคทีเรียย่อยสี
ย้อมสร้างขึ้น ซึ่งท้าให้เกิดการรวมกลุ่มเซลล์ในลักษณะ
ก้อนฟลอค (floc) ท้าให้ไบโอฟิล์มเกิดความเสถียร และ
ช่ ว ยปกป้ อ งเซลล์ ข องแบคที เ รี ย ย่ อ ยสี จ ากสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ (Casas et al., 2007)
สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Kilic และ Donmez
(2012) ที่ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสร้าง EPS
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ล ด ค ว า ม เ ข้ ม สี ข อ ง
Pseudomonas aeruginosa และ Ochrobactrum
sp. พบว่าภายใต้สภาวะที่ Ochrobactrum sp. มีการ
สร้าง EPS ได้สูงถึง 404.6 มก./ล. จะสามารถลดความ
เข้มสีได้ 89.4% ผลการทดสอบความสามารถในการ
สร้าง EPS ของแบคทีเรียย่อยสลายสีย้อมในรายงาน
วิจัยนี้พบว่า แบคทีเรียไอโซเลท A1 และ A8 สามารถ
สร้างพอลิแซกคาไรด์ได้สูงสุด (~80%) อีกทั้งแบคทีเรีย
ทั้งสองสายพันธุ์นี้ยังสามารถทนต่อสีย้อมที่ความเข้มข้น
สูงถึง 1,000 มก./ล. ได้ ดังนั้นจึงคัดเลือกแบคทีเรียทั้ง
สองชนิดนี้ไปใช้ในการทดสอบขั้นต่อไป และสามารถจัด
จ้าแนกชนิดในระดับจีนัสได้เป็น Serratia sp. A1 และ
Klebsiella sp. A8 ซึ่งมีหลายรายงานวิจัยที่จัดชนิด
ของแบคทีเรียทั้งสองจีนัสนี้ในกลุ่มเชื้อย่อยสลายสีย้อม
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ที่ใช้ส้าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Syed et al., 2009;
Gondaliya and Parikh, 2012; Chengalroyen and
Dabbs, 2013)
การทดลองเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการ
ย่อยสลายสีย้อมกกสีแดง ที่ความเข้ มข้น 100 มก./ล.
ของ Serratia sp. A1 และ Klebsiella sp. A8 พบว่า
Serratia sp. A1 สามารถย่อยสีย้อมได้ 11.56% ใน
อาหารเหลว MS ภายหลังการบ่มนาน 4 วัน ซึ่งมีค่าสูง
กว่า Klebsiella sp. A8 ดังนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะ
Serratia sp. A1 ไปใช้ในการทดลองขั้นต่อไป ซึ่งใน
รายงานวิจัยอื่น ๆ ก็พบด้วยว่า Serratia sp. สามารถ
ย่ อ ยสลายสารเคมี ไ ด้ ห ลายชนิ ด เช่ น น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น
น้้ามันดิบ สารก้าจัดศัตรูพืชกลุ่มฟอสเฟต เพนตะคลอ
โรฟีนอล (pentachlorophenol) ดีดีที (DDT) และสี
สังเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Bidlan and
Manonmani, 2002; Singh et al., 2009; Wu et al.,
2012; Cycon et al., 2013;) ผลทดสอบการย่อย
สลายของสี ย้ อ มกกสี เ หลื อ ง และสีผ สมในงานวิ จั ย นี้
พบว่า Serratia sp. A1 ย่อยสีได้ 10.84 และ 12.16%
ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม ในที่ชั่วโมงที่ 0 เชื้อ A1 ลด
ความเข้มสีย้อมได้ประมาณ 3-4% (รูปที่ 2 และ 3) ซึ่ง
น่าจะเป็นกลไกการดูดซับสีโดยพอลิแซ็กคาไรด์ที่เชื้อนี้
สร้างขึ้น เมื่อสีถูกดูดซับสีเข้าสู่เซลล์ จึงท้าให้ความเข้มสี
ลดลงไประดับหนึ่ง ซึ่งตรงกับรายงานของ Zhang et
al. ในปี 2009 ที่พบว่า EPS ที่สร้างจาก Proteus
mirabilis TJ-1 สามารถดูดซับสีย้อม basic blue 54
ที่ความเข้มข้น 50-400 มก./ล. ได้อย่างรวดเร็วภายใน
3 นาที และถึงจุดสมดุลย์ภายใน 5 นาที Zhang et al.
รายงานในปี 2009 ถึงการใช้ EPS ที่ผลิตโดย Proteus
mirabilis TJ-1 ในการดู ดซับสีได้สูงสุดเท่ากับ 2.005
กรั ม /กรั ม ภายใน 5 นาที นอกจากนี้ ยั ง พบด้ ว ยว่ า
โคโลนีของเชื้อ A1 มีสีเข้มขึ้นภายหลังการเพาะเลี้ยงบน
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อาหารแข็ง MS ที่เติมสีย้อม ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
ของ Wang et al. (2009) ที่ว่าการดูดซับสีเข้ามาใน
เยื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรีย ท้าให้โคโลนีของแบคทีเรียมีสี
เข้มขึ้น
จ ะ เ ห็ นไ ด้ ว่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ กา ร ย่ อ ย สี
สังเคราะห์ที่ใช้ในการย้อมกกของ Serratia sp. A1 มี
ค่ า ค่ อ นข้ า งต่้ า ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะว่ า ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช้
อาหาร MS ที่เติมเฉพาะสีย้อม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มี
สารอาหารปริมาณน้อย (minimal medium) จึงไม่
สามารถกระตุ้ น การเจริ ญ ของเชื้ อ ได้ เช่ น เดี ย วกั บ
งานวิ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ พาะเลี้ ย งเชื้ อ ย่ อ ยสี ใ น minimal
medium แล้วท้าให้เกิดการลดความเข้มสีในปริมาณ
ต่้า เช่น Rajee and Patterson (2011) เพาะเลี้ย ง
Micrococcus sp. DBS 2 ในอาหาร Mineral Salt ที่
เติมสี Orange MR ภายหลังการบ่มเชื้อ 10-15 วัน
พบว่าเชื้อนี้ลดความเข้มสีได้เพียง 15.42 11.21 และ
6.57 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเติมสีความเข้มข้น 100 200 และ
300 มก./ล. ตามล้ า ดั บ Chanthamalee (2012)
รายงานว่ากลุ่มเชื้อผสมที่ประกอบด้วยแบคทีเรียทะเล
4 สายพันธุ์ ซึ่งเพาะเลี้ยงใน nutrient seawater ที่เติม
เฉพาะสีย้อมกกสีแดง (100 มก./ล.) เป็นแหล่งคาร์บอน
หลัก ก็มีประสิทธิภาพต่้า (11%) ในการลดความเข้ม
ของสี ภายหลั ง การเพาะเลี้ ย ง 2 วั น นอกจากนี้
Saraswathi and Balakumar (2009) ได้รายงานใน
ท้านองเดียวกันว่า Bacillus firmus และ Bacillus
laterosporus ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MS ซึ่งเติม
เฉพาะสีแอโซ pigmented red 208 (HF2B) ความ
เข้มข้น 100 มก./ล. ก็มีประสิทธิภาพการลดความเข้มสี
ย้อมได้เพียง 19.04 และ 9.5 เปอร์เซ็นต์ตามล้าดับ
ภายหลังการเพาะเลี้ยง 7 วัน
จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความ
จ้าเป็นในการเติมแหล่งคาร์บอน หรือแหล่ง ไนโตรเจน
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ชนิดอื่นร่วมกับสีย้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย
สลาย หรื อ ลดค วามเข้ ม สี ข องแบคที เ รี ย โด ย
Saraswathi and Balakumar (2009) พบว่าการเติม
กลูโคส (10 กรัม/ล.) สามารถเพิ่มการย่อยสลายสี
HF28 100 มก/ล. ในอาหารเหลว MS โดย Bacillus
firmus และ Bacillus laterosporus ได้ 70.9 และ
82.4% ตามล้าดับ และการเติมสารสกัดจากยีสต์ (10
กรัม/ล.) สามารถเพิ่มการย่อยสลายสี HF28 100 มก/
ล. ในอาหารเหลว MS โดย Bacillus firmus และ
Bacillus laterosporus 88.6 และ 90.9% ตามล้าดับ
รวมทั้งลดระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยสีจาก 7 เป็น 4 วัน
Rajee and Patterson (2011) พบว่าการเพาะเลี้ยง
Micrococcus sp. DBS 2 ในอาหาร mineral salt ที่
เติมกลูโคสปริมาณน้อย (1 กรัม/ล.) และเติมสี orange
MR 100 มก./ล. พบว่าเชื้อนี้ย่อยสีได้เพียง 15% แต่ถ้า
เพิ่มปริมาณกลูโคสให้มากขึ้น (10 กรัม/ล.) แบคทีเรีย
สายพันธุ์นี้จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การย่อยสารสีเป็น 78%
การเติม กลู โคสซึ่ งเป็ น แหล่ งคาร์ บ อนที่ ใ ช้งานง่า ยใน
ปริมาณที่เหมาะสม จะมีผลให้แบคทีเรียย่อยสีเจริญได้
ระดับหนึ่ง จึงเกิดการสร้างเอนไซม์ย่อยสีที่มีลักษณะ
เป็น aromatic ring ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง อีกทั้งใน
งานวิจัยนี้บ่มเชื้อในสภาวะที่มีอากาศ จึงอาจท้าให้การ
ย่อยสารสีของ Serratia sp. A1 เกิดได้ยากยิ่งขึ้น
เพราะออกซิ เ จนจะเป็ น ตัว รั บ อิ เ ล็ก ตรอนที่ดี ก ว่ า หมู่
เเอโซในโมเลกุ ล ของสี ย้ อ ม แต่ ถ้ า เป็ น การบ่ ม เชื้ อ ใน
สภาวะที่มีออกซิเจนปริมาณน้อย อิเล็กตรอนจะไปท้า
ให้ พั น ธะเเอโซแตกออก ท้ า ให้ ค วามเข้ ม สารสี ล ดลง
(Wang et al., 2009)
ผลจากรายงานวิจัยนี้พบว่าการเติมเซลล์ของ
Serratia sp. A1 เพื่อบ้าบัดน้้าเสียปนเปื้อนสีย้อมกกที่
เก็บจากพื้นที่จริง เชื้อ A1 มีประสิทธิภาพในการย่อยสี
ย้อมได้สูงกว่าจุลินทรีย์ประจ้าถิ่นในน้้าเสีย ซึ่งเชื้อนี้ลด
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ปริมาณสีย้อมได้ 12% ภายหลังการบ่ม 4 วัน (รูปที่ 4)
สอดคล้องกับ Leena and Selva Raj (2008) ที่
รายงานว่า Kluyvera ascorbata สามารถลดความ
เข้มสี Reactive Black-B ที่ปนเปื้อนในน้้าเสียได้
19.76% ภายหลังการบ่ม 10 วัน ในการทดลองนี้มี
สภาวะที่ใช้ในการทดลองมีใ กล้เคียงกับพื้นที่ปนเปื้อน
จริ ง แสดงว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการใช้ เ ชื้ อ นี้ ใ นการ
บ้าบัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้้าเสีย
สรุ ป ว่ า งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ คั ด แยก และคั ด เลื อ ก
แบคทีเรียลดความเข้มสีย้อมกก จากพื้นที่ทอเสื่อของ
จังหวัดจันทบุรี ได้ Serratia sp. A1 ที่สามารถลด
ความเข้ ม สี ย้ อ มกกสี แ ดง สี เ หลื อ ง และสี ผ สม ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับการน้าไปใช้งานในพื้นที่จริง นับเป็นราย
งานวิจัยแรกที่ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของน้้า
ทิ้งปนเปื้อนสีย้อมกกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อย่างไรก็
ตามยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนางานวิจัยนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดความเข้มสีย้อมกกของแบคทีเรีย
สายพันธุ์นี้โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การหาสภาวะที่เหมาะสม
ส้าหรับการเจริญของเชื้ อหรือการท้างานของเอนไซม์
ย่อยสี และการพัฒนาในรูปของเซลล์ตรึง เพื่อให้มีความ
เป็นไปได้ในการน้าแบคทีเรียชนิดนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
การบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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