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การยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทโดยจุลินทรีย 

ในดินตะกอนภายใตสภาวะท่ีมีออกซิเจน 

Biodegradation of p-Hydroxybenzoate by Microorganisms  

in Sediment-slurry under Aerobic Conditions 
สุบัณฑิต น่ิมรัตน1*  วีรญา ทรพัยวิลาวรรณ2  พีรพัฒน สุพรรณพันธุ2  และ  วีรพงศ วุฒิพันธุชัย3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาถึงการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทโดยจุลินทรียในสารละลายดินตะกอนจาก 

นาขาวภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน พบวาจุลินทรียในดินตะกอนสามารถยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท

ความเขมขน 0.1 มิลลิโมลาร ในครั้งที่ 1 และ 2 ภายในระยะ 3 และ 2 วัน ตามลําดับ ในขณะที่สารพารา- 

ไฮดรอกซีเบนโซเอทความเขมขน 0.3 มิลลิโมลาร ถูกยอยสลายภายในระยะเวลา 5 วัน โดยในระหวางการยอย

สลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทที่ระดับความเขมขน 0.1 มิลลิโมลาร ในวันแรกของการทดลองพบกาชเกิดขึ้น

ประมาณ 1.0 มิลลิลิตร และลดลงตามระยะเวลาของการทดลอง แบคทีเรียที่แยกไดจากสารละลายดินตะกอนใน

การศึกษาครั้งน้ีคือ Bacillus sp. และจุลินทรียในสารละลายดินตะกอนจากนาขาวภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน

สามารถเปล่ียนไนเทรตเปนไนไทรต 
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ABSTRACT 

The biodegradation of p-hydroxybenzoate with microorganisms in sediment-slurry from 

rice paddy under aerobic conditions was investigated. In active experiment, 0.1 mM of p-

hydroxybenzoate which was applied in the first and the second time were biodegraded within 3 

and 2 days, respectively. While 0.3 mM of p-hydroxybenzoate was biodegraded within 5 days. In 

the first time, which added with 0.1 mM was found 1.0 ml of gas produced and decreased all 

along the experiment. The bacteria isolated from sediment-slurry in this present active 

treatment were identified as belong to Bacillus sp. Microorganisms in sediment-slurry from rice 

paddy under aerobic conditions were also able to transform nitrate to nitrite. 

 

คําสําคัญ: สารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท  สารละลายดินตะกอน  นาขาว  Bacillus sp. 

Keywords: p-hydroxybenzoate, Sediment-slurry, Rice paddy, Bacillus sp. 

 

บทนํา 

การ ใช สาร เค มีในกลุ มอะ โรมาติ กทั้ ง ใน

ประเทศไทยและตางประเทศ ในปจจุบันพบวามี

บทบาทสําคัญทั้งทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

(Chen et al., 2003) ซ่ึงทางดานเกษตรกรรมมีการใช

สารอะโรมาติกในภาพของยาฆาศัตรูพืช (pesticides) 

เพื่อควบคุมศัตรูพืช เชน ยาฆาแมลง (insecticides) ยา

ปราบวัชพืช (herbicides) (Chakraborty et al., 

2010) และยาฆาเช้ือรา (fungicides) เปนตน (มนัส, 

2532) แ ล ะ มั ก พ บ ก า ร ใ ช ส า ร  2,4-

dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) และ 2,4,5-

trichlorophenoxy-acetic acid (2,4,5-T) ซ่ึงสารทั้ง

สองชนิดน้ีจัดอยูในกลุม phenoxyalkyl carboxylic 

acid และ มีการใช กันอยางแพรหลายทั่ วโลก 

(Nakazawa et al., 2004; Sarikaya and Selvi, 

2005; Caflan Karasu Benli et al., 2007) สวนการ

ใชสารดังกลาวในทางดานอุตสาหกรรมพบวามีการใช

อยางแพรหลายในอุตสาหกรรมตาง ๆ ยกตัวอยางเชน 

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ (van Schie and Young, 

1998) อุตสาหกรรมสียอม (Varsha et al., 2011) 

อุตสาหกรรมปโตรเคมี (Riazika et al., 2010) 

อุตสาหกรรมการกล่ันนํ้ามันและอุตสาหกรรมเรซิน 

(Gayathri and Vasudevan, 2010) เปนตน โดยนํ้า

ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเหลาน้ีจะมีสารประกอบ 

ฟนอลปนเปอนอยู (Nair et al., 2008) นอกจากน้ีการ

ปนเปอนสารอะโรมาติกสามารถพบการปนเปอนไดทั้ง

ในดิน แหลงนํ้า และนํ้าใตดินซ่ึงเปนสาเหตุหลักที่ตอง

ตระหนักไปทั่วโลก (Shourian et al., 2009) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสารฟนอลและสารประกอบฟนอล 

(Chakraborty et al., 2010) 

สารพาราไฮดรอกซี เบนโซเอท  (p-

hydroxybenzoate) พบวาเปนสารตัวกลางที่เกิดจาก

การย อยสลายสารประกอบในกลุ มอะ โรมาติ ก 

ยกตัวอยางเชน Zhang and Wiegel (1994) ไดศึกษา

การใชจุลินทรียในการยอยสลายสารฟนอลและสาร

ตัวกลางที่เกิดขึ้นจากการยอยสลายสารฟนอล และ

พบวาสารที่มักเกิดจากการยอยสลายของสารฟนอลก็

คือสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทภายใตสภาวะที่มีไน

เทรต (แสดงในรูปที่ 1a และ 1b) รวมทั้งจากการศึกษา

ของ Juteau et al. (2005) และการศึกษาของ Qiu et 
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al. (2008) ไดรายงานวาในระหวางกระบวนการยอย

สลายสารฟนอลดวยวิธีทางชีวภาพโดยใชจุลินทรีย

พบวาสารฟนอลสามารถเปล่ียนไปเปนสารตัวกลางคือ 

สารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทเชนเดียวกัน นอกจากน้ี

ยั ง มีรายงานสนับสนุนการใช จุ ลินทรียจากแหล ง

ปนเปอนสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท ยกตัวอยางเชน 

การศึกษาของ Paul et al. (2004) ไดทําการศึกษาการ

ยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทโดยจุลินทรียท่ี

แยกไดจากบริเวณพื้นที่ทําการเกษตรที่มีการปนเปอน

ยาฆาแมลงพบวาจุลินทรียจากแหลงปนเปอนสาร

ดังกลาวมีความสามารถในการยอยสลายสารพารา- 

ไฮดรอกซีเบนโซเอทได ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมี

การศึกษาการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท

โดยใชวิธีการทางชีวภาพเพื่อเปนทางเลือกหน่ึงในการ

ลดการตกคางของสารเคมีในส่ิงแวดลอม (Basha et 

al., 2010; Riazika et al., 2010) แตอยางไรก็ตาม

การศึกษาการยอยสลายภายใตสภาวะที่มีออกซิเจนเปน

ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทายโดยจุลินทรียซ่ึงเปนสภาวะ

ที่พบไดทั่วไปในส่ิงแวดลอมทั้งในนํ้าและในดินยังไมคอย

มีการศึกษามากนักเม่ือเปรียบเทียบกับการยอยสลาย

ภายใตสภาวะอ่ืน ๆ ดังน้ันงานวิจัยครั้งน้ีจึงไดศึกษาการ

ยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทโดยจุลินทรียใน

ดินตะกอนภายใตสภาวะที่มีออกซิเจนโดยใชดินตะกอน

จากนาขาวในอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงการใชยา

ฆาแมลงชนิดคารโบฟูราน เพื่อทราบถึงความสามารถ

ของจุลินทรียในการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซี- 

เบนโซเอท ทั้งยัง เปนแนวทางในลดตนทุนการใช

สารเคมีที่ ใช เรงการยอยสลายและการตกคางของ

สารเคมีในส่ิงแวดลอม 

        
           (a)             (b) 

รูปท่ี 1 โครงสรางทางเคมีของ (a) สารฟนอล (Nair et al., 2008) และ (b) สารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท 

(Bertani et al., 2001) 
 

 
รูปท่ี 2 โครงสรางทางเคมีของยาฆาแมลงชนิดคารโบฟูราน (Trabue et al., 2001) 

COOH 

OH 
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วิธีดําเนินงาน 

1. การเก็บตัวอยาง 
เก็บตัวอยางของดินตะกอนจากนาขาวใน

อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรีท่ีมีการใชยาฆาแมลงชนิด

คารโบฟูราน (รูปที่ 2) โดยเก็บตัวอยางที่ระดับความลึก 

1-10 เซนติเมตร ดวยใช Grab sampler เปนจํานวน 5 

จุด จากน้ันนําดินตะกอนใสลงในขวดและปดฝาหลวม 

ๆ เก็บที่ อุณหภูมิหองจนกวาจะทําการทดลองตาม

วิธีการของสุบัณฑิต และสุกานดา (2546) รวมทั้งทํา

การวัดปริมาณสารไนเทรต ไนไทรต สารฟนอล และ

สารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทในตัวอยางดินตะกอนจาก

นาขาว 

2. การเตรียม Defined minimal salt medium 

(DMSM) (ดัดแปลงมาจาก Healy & Young, 

1979)  

อาหารเ ล้ียงเช้ือ DMSM ประกอบดวย

สวนประกอบหลัก 3 สวน คือ 

( 1 )  ส า ร ล ะล า ย เ ก ลื อ  (ก รั ม ต อ ลิ ต ร ) 

ประกอบดวย KCl, 1.3; KH2PO4, 0.2; NaCl, 23.0; 

NH4Cl, 0.5; CaCl2H2O, 0.1 และ MgCl26H2O, 1.3 

(2) สารละลาย Trace salt (กรัมตอลิตร) 

ประกอบดวย CoCl2H2O, 2.2; CuCl2, 0.01; H3Bo3, 

0.38; MnCl24H2O, 1.333; Na2MoO42H2O, 0.167 

และ ZnCl2, 0.14 

(3) สารละลายวิตามิน (มิลลิกรัมตอลิตร ) 

ประกอบดวย B12, 1; Biotin, 20; Folic acid, 20; 

Nicotinic acid, 50; P-aminobenzoic acid, 50; 

Pantothenic acid, 50; Pyridoxine HCl, 100; 

Riboflavin, 50; Thiamin, 50 และ Thiotic, 50 ทํา

การเตรียมสารละลายแตละประเภทแยกกันโดยที่

สารละลายเกลือนําไปฆาเช้ือที่อุณหภูมิ 121 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที สวนสารละลาย Trace 

salt สารละลายวิตามิน และสารละลายคารบอเนตทํา

ใหปราศจากเช้ือโดยกรองผานหัวกรองที่มีขนาดรูกรอง

เทากับ 0.45 ไมโครเมตร จากน้ันนําสวนสารละลาย

เกลือมาเติมสารละลาย Trace salt ปริมาตร 5 

มิลลิลิตร สารละลายวิตามินปริมาตร 1 มิลลิลิตร และ

สารละลายไบคารบอเนต ปริมาณ 29.8 กรัม 

3. การศึกษาการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซี - 

เบนโซเอทโดยจุลินทรียในสารละลายดินตะกอน 

(ดัดแปลงมาจาก van Schie and Young, 1998) 

นําขวดซีรัมขนาด 60 มิลลิลิตร จํานวน 7 

ขวด มาเติมสารละลายตะกอน (10% w/v) ปริมาตร 5 

มิลลิลิตร จากน้ันแบงขวดซีรัมออกเปน 3 ชุดการ

ทดลอง คือ 1) ชุดทดลอง (Active) (เติมสารละลาย 

ไบคารบอเนต ปริมาตร 1.49 มิลลิลิตร, DMSM 

ปริมาตร 42.71 มิลลิลิตร, สารละลายวิตามิน ปริมาตร 

0.05 มิลลิลิตร, Trace salt ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร 

และสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทความเขมขน 0.1 

มิลลิโมลาร ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร) 2) ชุดฆาเช้ือ 

(sterile) (จํานวน 2 ขวด โดยเติม DMSM ปริมาตร 

42.71 มิลลิลิตร นําไปน่ึงฆาเช้ือที่อุณหภูมิ 121 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที และทิ้งใหเย็นเปนเวลา 2 

ช่ัวโมง จํานวน 3 ครั้ง จากน้ันเติมสารละลาย 

ไบคารบอเนต ปริมาตร 1.49 มิลลิลิตร, สารละลาย

วิตามิน ปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร, Trace salt 0.25 

มิลลิลิตร, สารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทความเขมขน 

0.1 มิลลิโมลาร ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร) และ 3) ชุด

ควบคุม (background) (จํานวน 2 ขวด โดยเติม 

DMSM ปริมาตร 43.21 มิลลิลิตร สารละลาย 

ไบคารบอเนต ปริมาตร 1.49 มิลลิลิตร สารละลาย

วิตามิน ปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร, Trace salt ปริมาตร 

0.25 มิลลิลิตร) จากน้ันนําชุดการทดลองทั้ง 3 ชุดไป

บมที่อุณหภูมิหองในสภาวะที่ไมมีแสง และวัดปริมาณ
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สารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทสารฟนอล ไนเทรต และ

ไนไทรต 

4. วิธีการวิเคราะหปริมาณสารพาราไฮดรอกซี - 

เบนโซเอท และสารตัวกลางตาง ๆ (Nimrat, 2000) 

นํ าส าร ละลาย ในขวด ซี รั มป ริ ม าต ร  1 

มิลลิลิตร มาปนแยกตะกอนที่ความเร็ว 10,000 รอบตอ

นาที เปนเวลา 10 นาที จากน้ันนําสวนใสของ

สารละลายมากรองดวยหัวกรองท่ีมีขนาดรูกรองเทากับ 

0.45 ไมโครเมตร และนําสวนใสท่ีกรองไดไปวิเคราะห

ปริมาณสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทและสารตัวกลาง

ตาง ๆ โดยใชเครื่อง high performance liquid 

chromatography (HPLC; Waters 600, Waters 

cooperation, USA) ดวย UV detector (Waters 

2487, Waters cooperation, USA) ที่ความยาวคล่ืน 

280 นาโนเมตร โดยใชคอลัมนเปน Reverse phase 

C18 Column (ขนาดรูพรุนเทากับ 60 อังสตรอม และ

ขนาดอนุภาคเทากับ 4 ไมโครเมตร; Nova_pak®, 

Waters cooperation, USA) และใช Eluent เปน 

Methanol: water:glacial acid (40:58:2; HPLC 

grade) และกําหนดอัตราการไหล เทากับ 1 มิลลิลิตร

ตอนาที จากน้ันคํานวณหาความเขมขนโดยเทียบกับ

กราฟมาตรฐาน 

5. วิธีวิเคราะหปริมาณไนเทรต (AOAC, 2002) 

วิเคราะหโดยวิธีบรูซีน (Brucine) โดยนํา

สารละลายที่ตองการวัดปริมาณ 50 ไมโครลิตร ใสใน

หลอดทดลอง และเจือจางในอัตราสวน 1:40 โดยการ

เติมนํ้ากล่ันหลอดละ 1,950 ไมโครลิตร จากน้ันนําไป

แชในนํ้าแข็ง โดยเติมโซเดียมคลอไรด (NaCl) ปริมาตร 

400 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน จากน้ันเติมกรด

ซัลฟวริก ปริมาตร 2 มิลลิลิตร นําไปแชในนํ้าแข็ง และ

นํ า ไ ป วั ด ค า ก า ร ดู ด ก ลื น แ ส ง ด ว ย เ ค รื่ อ ง 

spectrophotometer ที่ความยาวคล่ืน 410 นาโน-

เมตร จะไดเปนคาแบลงค (Blank) ของสารละลาย

ตัวอยาง จากน้ันจึงนําสารละลายมาแชนํ้าแข็งอีกครั้ง

หน่ึง โดยเติมสารละลายบรูซีน-กรดซัลฟานิลิก ปริมาตร 

100 ไมโครลิตร เขยาใหเขากันและนําไปแชที่อุณหภูมิ

ไมต่ํากวา 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที และ

นํามาแช ใน นํ้าแข็ ง อีกครั้ ง เพื่ อลด อุณหภู มิ ให ได

อุณหภูมิหองแลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงอีกครั้ง 

เม่ือไดคาการดูดกลืนแสงครั้งที่ 2 ใหนํามาหักลบออก

จากแบลงค จะไดคาการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยา

ระหวางไนเทรตกับบรูซีนในสารละลายตัวอยางโดยทํา

การวัดที่ความยาวคล่ืน 410 นาโนเมตร 

6. วิธีการวิเคราะหปริมาณไนไทรต (Stickland and 

Parson, 1972) 

วิเคราะหปริมาณไนไทรตโดยใชวิธีไดอาโซไท-

เซชัน โดยนําสารละลายตัวอยางมาปริมาตร 800 

ไมโครลิตร เจือจางใหไดอัตราสวนเปน 1:3 โดยเติมนํ้า

กล่ัน ปริมาตร 1,600 ไมโครลิตร ถาสารละลายมีสาร

แขวนลอยอยู ใหกรองดวยกระดาษกรองที่ มีรูกรอง

ขนาด 0.45 ไมโครเมตร หรือทําการตกตะกอนดวย

อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด (Al(OH)3) และปรับ pH ให

เปนกลาง จากน้ันเติมสาร Ethylene diamine tatra-

acitic acid (EDTA) ปริมาตร 48 ไมโครลิตร และกรด

ซัลฟานิลิก ปริมาตร 48 ไมโครลิตร ทําการผสมใหเขา

กันจะได pH มีคาประมาณ 1.4 ปลอยใหเกิดปฏิกิริยา 

3-10 นาที หลังจากน้ันทําการเติมนํ้ายาแนฟทิลลามีน

ไฮโดรคลอไรด ปริมาตร 48 ไมโครลิตร และโซเดียม-

อะซีเตทบัฟเฟอร 48 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน จะได 

pH ประมาณ 2.0-2.5 ตั้งทิ้งไว 10-30 นาที จนเกิดสี

ชมพูแลวจึงนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 

520 นาโนเมตร 

 

ผลการทดลองและวิจารณผล 

จากการศึกษาปริมาณสารไนเทรต ไนไทรต 

สารฟนอล และสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท ใน
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ตัวอยางดินตะกอนจากนาขาวไดผลการทดลองดังแสดง

ในตารางที่ 1 และเม่ือทําการศึกษาการยอยสลายสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอทที่ความเขมขน 0.1 และ 0.3 

มิลลิโมลาร ภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน พบวาสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอท 0.1 มิลลิโมลาร ที่เติมในครั้ง

แรก (วันที่ 0) หลังการตรวจวัดพบวามีปริมาณสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอทลดลงและสามารถยอยสลาย

หมดภายในระยะเวลา 3 วัน ตอมาทําการเติมสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอท 0.1 มิลลิโมลาร เปนครั้งที่

สอง (วันที่ 5) พบวาปริมาณสารพาราไฮดรอกซี- 

เบนโซเอทลดลงและสามารถยอยสลายหมดภายใน

ระยะเวลา 2 วัน จากน้ันทําการเติมสารพาราไฮดรอกซี-

เบนโซเอทที่มีความเขมขนสูงข้ึนคือเทากับ 0.3 มิลลิ- 

โมลาร (วันที่ 8) พบวาสารดังกลาวมีปริมาณลดลงและ

ยอยสลายหมดภายในระยะเวลา 5 วันของการทดลอง 

สวนชุดฆาเช้ือความเขมขนของสารพาราไฮดรอกซี- 

เบนโซเอทมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย โดยในวันที่ 4 7 

และ 13 ของการทดลองมีความเขมขน 0.07 0.08 และ 

0.26 มิลลิโมลาร ดังแสดงในรูปที่ 3 นอกจากน้ียังพบ

กาซทั้งหมดเกิดขึ้นในชุดทดลองในชวง 3 วันแรก โดย

วันที่ 1 มีกาซประมาณ 1.0 มิลลิลิตร และลดลงเปน 

0.53 และ 0.1 มิลลิลิตร ในวันท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวามีการยอยสสายสารพาราไฮดรอกซี- 

เบนโซเอทอยางสมบูรณจึงเกิดกาซในการทดลองขึ้น 

ทั้ง น้ีกาซที่ เ กิดจะเ กิดในชุดทดลองที่ มีสารพารา - 

ไฮดรอกซีเบนโซเอท 0.1 มิลลิโมลาร ในครั้งแรกเทาน้ัน 

โดยไมพบในชุดทดลองที่ มี สารพาราไฮดรอกซี - 

เบนโซเอท 0.03 มิลลิโมลาร และชุดฆาเช้ือ (แสดงใน

รูปที่ 3) ทั้งยังไมพบสารฟนอลเกิดขึ้นทั้งชุดทดลองและ

ชุดฆาเช้ือ อาจเน่ืองมาจากในการยอยสลายสารพารา-

ไฮดรอกซีเบนโซเอทเกิดไดคอนขางสมบูรณกลายเปน

กาซและบางสวนอาจกลายเปนสารตัวกลางอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากสารที่ทําการวิเคราะห ทําใหมีการสะสม

ของสารตัวกลาง เม่ือทดสอบการยอยสลายครั้งที่ 2 

และครั้งที่  3 สารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทอาจ

เปล่ียนไปเปนสารตัวอ่ืน ๆ โดยไมไดเปล่ียนเปนกาซ

เกิดขึ้นในการยอยสลาย ซ่ึงในการยอยสลายสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอททั้ง 3 ครั้งไมพบวามีการ

สะสมของสารฟนอล หรือสารเมแทบอไลทที่ทําการ

วิเคราะหอาจเน่ืองมาจากเกิดการยอยสลายที่คอนขาง

สมบูรณ อยางเชนการทดลองของ Chatterjee and 

Bourquin (1987) และ Suemori et al. (1995) ได

ศึกษาการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทได 

-Ketoadepate และเขาวัฎจักรเครปส (Kreb’s 

cycle) โดย Caulobacter cresceenlus และ 

Rhodococcus erythropolis ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณสารตาง ๆ ที่พบในตัวอยางดินตะกอนจากนาขาว 

แหลงตัวอยาง 
ปริมาณสารตาง ๆ ที่พบในตัวอยางดินตะกอนจากนาขาว (มิลลิโมลาร) 

ไนเทรต ไนไทรต สารฟนอล สารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท 

ดินตะกอนนาขาว 0.031 0.028 0 0 
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รูปท่ี 3 แสดงการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท ความเขมขน 0.1 และ 0.3 มิลลิโมลาร ภายใตสภาวะที่

มีออกซิเจน โดย แทนชุดการทดลอง แทนชุดฆาเช้ือ และ แทนกาซชุดทดลอง 
หมายเหตุ: ตรงตําแหนงท่ีมีลูกศรแสดงการเติมสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท 
 

ตารางท่ี 2 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียที่ยอยสลายสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอทภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน 

 การทดสอบ BUU1 BUU2 

ลักษณะสัณฐาน

วิทยา 

ลักษณะภายใตกลองจุลทรรศน 

(กําลังขยาย 100X) 

แกรมบวก สรางสปอร รูปราง

ทอนยาวใหญ 

แกรมบวก สรางสปอร รูปราว

ทอนยาวผอม 

คุณสมบตั ิ

ทางชีวเคม ี

OF-glucose test - - 

Motility test - + 

H2S production test - - 

Indole production test - - 

Nitrate test - + 

Citrate utilization test - - 

Urea test - - 

Oxidase test - - 

Catalase test + + 

ผลการจําแนก Bacillus sp. Bacillus sp. 

หมายเหตุ: + แสดงผลการทดสอบเปนบวก, - แสดงผลการทดสอบเปนลบ 
 

เม่ือนําตัวอยางที่มีการยอยสลายสารพารา-

ไฮดรอกซีเบนโซเอทมีทําการจําแนกแบคทีเรียท่ีมี

ความสามารถในการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซี- 

เบนโซเอท โดยการเพาะเล้ียงบนอาหาร defined 

minimal salt medium (DMSM) ที่มีสารพารา- 

ไฮดรอกซีเบนโซเอท 0.1 มิลลิโมลาร โดยเช้ือจะใชสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอทเปนแหลงคารบอนและแหลง

พลังงานสําหรับการเจริญได ถาเช้ือมีความสามารถใน
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การยอยสลายสารดังกลาวได จะนํามาเล้ียงบนอาหาร 

Tryptic Soy Agar (TSA) เพื่อเพิ่มจํานวนและนํา

โคโลนีของเช้ือมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการ โดยจากการ

จําแนกเช้ือพบวาแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอทภายใตสภาวะที่มีออกซิเจนมี

จํานวน 2 ไอโซเลท คือ Bacillus sp. ดังแสดงในตาราง

ที่  2 ซ่ึ งแบคที เ รี ยส กุล น้ีสามารถพบไดทั่ ว ไป ใน

ส่ิงแวดลอมทั้งดินและนํ้า รวมทั้งยังเปนผูยอยสลายที่

สําคัญในการยอยสลายสารประกอบอะโรมาติกที่

ปนเปอนธรรมชาติ (Crawford, 1976; Peng et al., 

2003) และความสามารถในการยอยสลายปนเปอนของ 

Bacillus sp. พบวาสอดคลองกับรายงานหลายฉบับที่

ผานมา เชน การศึกษาของ Crawford (1976) ที่

รายงานวาการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท

โดยเช้ือ Bacillus brevis, B. circulans และ 

 B. laterosporus สามารถเปล่ียนสารพาราไฮดรอกซี-

เบนโซเอทไปเปน Pyruvate, Acetaldehyde และ 

Malate รวมทั้งการศึกษาของ Peng et al. (2003) ที่

ไดทําการศึกษาการยอยสลายทางชีวภาพของแบคทีเรีย

กลุม Thermophile bacilli ในการยอยสลายสาร 

Cinnamic, 4-Coumaric และ Ferulic acid ซ่ึง

แบคทีเรียที่คัดแยกได คือ Bacillus sp. และพบวา

สามารถยอยสลายสารทั้ง 3 ชนิดได นอกจากน้ีในการ

ยอยสลายสาร 4-Coumaric พบวา Bacillus sp. 

strain B1 สามารถยอยสลายสารดังกลาวเกิดเปนสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอทและสามารถยอยสลายสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอทไปเปนสาร gentisic acid 

และจากการศึกษาของ Tallur et al. (2008) ที่ได

ทําการศึกษาการยอยสลายสารประกอบฟโนลิก ไดแก 

สารฟนอล สารพาราครีซอล สารเมทาครีซอล และสาร

พาราไฮดรอกซีเบนโซเอท โดย Bacillus sp. strain 

PHN1 ที่แยกไดจากดินพบวาแบคทีเรียสายพันธุ

ดังกลาวสามารถเจริญและใชสารดังกลาวเปนทั้งแหลง

คารบอนและพลังงาน รวมทั้งยังพบวา Bacillus sp. 

strain PHN1 สามารถยอยสลายสารพาราไฮดรอกซี-

เบนโซเอทและสารอ่ืน ๆ ได 

ดัง น้ันในการศึกษาครั้ง น้ีการประยุกต ใช

แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการฟนฟู

สภาพทางชีวภาพ (bioremediation) สํ าหรับ

ส่ิงแวดลอมที่มีการปนเปอนดวยสารประกอบฟนอลิก

หรือสารอนุพันธที่ เกิดข้ึนระหวางการยอยสลายสาร

ปนเปอน รวมทั้งเปนทางเลือกในการฟนฟูสภาพแทน

การใชสารเคมีและลดการตกคางของสารเคมีตอไป 
 

บทสรุป 

จากการนําดินตะกอนจากนาขาวในอําเภอ 

บอทอง จังหวัดชลบุรี มาทําการศึกษาการยอยสลาย

สารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทโดยจุลินทรีย ในดิน

ตะกอนภายใตสภาวะที่ มีออกซิเจน โดยมีการวัด

ปริมาณไนเทรต ไนไทรต สารฟนอล และสารพารา- 

ไฮดรอกซีเบนโซเอท พบวาในดินตะกอนมีไนเทรตและ

ไนไทรต 0.031 และ 0.028 มิลลิโมลาร ตามลําดับ แต

ไมพบสารฟนอลและสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทเม่ือ

ทําการศึกษาการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซี - 

เบนโซเอทโดยทําการเติมที่ระดับความเขมขนขน 0.1 

มิลลิโมลาร จํานวน 2 ครั้ง (วันที่ 0 และ 5) พบวามี

อัตราการยอยสลายภายใน 3 และ 2 วัน ตามลําดับ 

และตอมาเม่ือทําการเติมที่ระดับความเขมขนขน 0.3 

มิลลิโมลาร พบวามีอัตราการยอยสลายภายใน 5 วัน 

และไมพบสารฟนอล แตพบวามีปริมาณกาซทั้งหมด

เกิดขึ้นในการยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทที่

ระดับความเขมขน 0.1 มิลลิโมลาร ประมาณ 1.0 มิ

ลลิตร ในวันที่ 1 และลดลงเปน 0.30 และ 0.01 

มิลลิลิตร ในวันที่ 2 และ 3 ตามลําดับ จากน้ันไดนําชุด

ทดลองมามาทําการจําแนกเช้ือที่มีความสามารถในการ
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ยอยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทและสามารถจัด

จําแนกได 2 ไอโซเลท คือแบคทีเรียในกลุม Bacillus 

sp. 
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