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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการทดสอบการบําบัดสีรีแอคทีฟโดยแบคทีเรีย 5 สายพันธุ ไดแก Stenotrophomonas
maltophilia, Bacillus hornekiae, Bacillus sp. VT_GPA4/2008, Paenibacillus sp Dg-904, Paenibacillus sp. B1
และ Stenotrophomonas sp. F26(2011) ซึ่งคัดแยกไดจากดินที่ประเทศญี่ปุน พบวา Paenibacillus sp. B1 มี
ประสิทธิภาพการบําบัดสีรีแอคทีฟไดดีที่สุด จากนั้นนํา Paenibacillus sp. B1 มาศึกษาความสามารถในการบําบัด
สี RR141 ความเขมขน 50 มิลลิกรัมกรัมตอลิตร ในอาหารสูตร nutrient broth (NB) ดัดแปลง ตั้งทิ้งไวในสภาวะ
นิ่งที่ขาดออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาเมื่อเวลาการบําบัดผานไป 8 ชั่วโมง
Paenibacillus sp. B1 มีประสิทธิภาพในบําบัดสีได 100 เปอรเซ็นต สวนความเขมขนที่เหมาะสมของสีรีแอคทีฟ
RR141 ที่แบคทีเรียชนิดนี้สามารถบําบัดไดตองมีความเขมขนไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร และระยะเวลา 24
ชั่วโมงเปนระยะเวลาในการเลี้ยงแบคทีเรีย Paenibacillus sp. B1 ที่เหมาะสมกอนที่นํามาบําบัดสีรีแอคทีฟ RR141
ผลิตภัณฑที่ไดจากการบําบัดนํามาวิเคราะหดวยเทคนิค ATR-FTIR
คําสําคัญ : Paenibacillus sp., การยอยสี, สีรีแอคทีฟ RR141, เทคนิค ATR-FTIR
Abstract
This research described the test of reactive dye treatment by 5 bacterial strains such as
Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus hornekiae, Bacillus sp. VT_GPA4/2008, Paenibacillus sp. Dg-904,
Paenibacillus sp. B1 and Stenotrophomonas sp. F26(2011). These strains were screened from soil, which
studied from Department of Environmental Microbiology, Faculty of Agriculture, Shizuoka University, Japan.
Paenibacillus sp. B1 has a maximum decolorization capacity. After that, this strain was studied decolorization
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of 50 mg/L of reactive red (RR141) dye in modified nutrient broth. The decolorization capacity was static
anoxic condition at temperature of 30 ºC, for 24 hours. The capacity of decolorization (%) was 100 % at 8 hours
of treatment time. The optimum concentration of reactive dye was not higher than 50 mg/L while optimum
cultivation time was 24 hours. The product of dye degradation was analyzed by ATR-FTIR technique.
Key words: Paenibacillus sp., dye degradation, reactive dye RR141, ATR-FTIR technique
ไดซึ่งสีที่เขาไปทําปฏิกิริยากับน้ําแลวจะไมสามารถ
ทําปฏิกิริยากับเสนใย และถูกปลอยลงในน้ํายอม น้ํา
ทิ้งที่ปนเปอนดวยสีเหลานี้ นอกจากจะทําใหทัศนีย
ภาพของแหล ง น้ํ า ดู ไ ม ส วยงามแล ว ยั ง บดบั ง แสง
อาทิ ตย ที่สอ งผ านผิ วน้ํ า ทํ า ใหอัต ราการสัง เคราะห
ดวยแสงของพืชน้ําลดลงเปนเหตุใหออกซิเจนในน้ํา
ลดลงซึ่งสงผลใหน้ําเนาเสียและสิ่งมีชีวิตในน้ําตายใน
ที่สุด [2] จึงจําเปนตองบําบัดน้ําเสียฟอกยอมกอน
ปลอ ยสูแ หลงน้ําธรรมชาติ แตเนื่องจากสีรีแ อคทีฟ
เปนสีที่สามารถละลายน้ําไดดีจึงยากตอการบําบัดดวย
วิธีตกตะกอนโดยใชสารเคมี
ในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานสิ่งทอดวยวิธี
ทางชีววิทยา สามารถทําไดเนื่องจากมีจุลินทรียหลาย
ชนิดที่สามารถยอยสลายสีได [3] แตในการยอยสลาย
ตองเลือกสภาวะการเลี้ยงที่เหมาะสมดวย เนื่องจากสีมี
โครงสรางทางเคมีที่ซับซอน [4] จุลินทรียแบบใช
อากาศ (aerobic microorganism) สามารถยอยสลายสี
ไดแตคอนขางยากและผลิตภัณฑที่ไดมีความเปนพิษ
มากขึ้น [5-7] สวนการยอยสลายโดยใชจุลินทรียที่ไม
ตองการอากาศ (anaerobic microorganism) พบวามี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสีไดดี [8-10] แตหลังจาก
กระบวนการบําบั ดจะก อใหเกิดสารพิษที่กอ ใหเกิด
โรคมะเร็ ง ได จากการย อ ยของหมู เ อโซที่ เ ป น องค
ประกอบของสี [11-12]
จากการวิจัยนี้เปนการศึกษาการนําแบคทีเรีย 5
สายพันธุ ที่แยกจากดินที่ ป ระเทศญี่ปุน มาคัดเลือ ก

1. บทนํา
ในป จ จุ บั น ป ญ หาทางด า นสิ่ ง แวดล อ ม โดย
เฉพาะมลพิ ษ ทางน้ํ า ที่ เ กิ ด จากการเจริ ญ เติ บ โตทาง
อุตสาหกรรมนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยาย
ตัวสูง ทําใหมีการพัฒนาทั้งทางดานกระบวนการผลิต
และการแข ง ขั น สู ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณสิ น ค า หรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ม ากขึ้ น กระบวนการฟอกย อ มเป น
กระบวนการที่ มี ค วามสํ า คั ญ ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของ
อุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากกระบวนการดังกลาวมีการ
ใชน้ําปริมาณมาก ซึ่งไมเพียงแตสงผลใหเกิดน้ําเสีย
ในปริมาณมาก แตน้ําเสียดังกลาวยังมีการปนเปอ น
สารเคมีและสียอม ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
หากไม มี ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในเบื้ อ งต น ก อ นปล อ ยสู
แหลงน้ําธรรมชาติ สียอมที่ใชในอุตสาหกรรมฟอก
ยอมมีหลายประเภท ไดแก สีรีแอคทีฟ (reactive dye)
สีไดเร็กซ (direct dye) และสีซัลเฟอร (sulfur dye)
เปนตน สีรีแอคทีฟ (reactive dye) เปนสีสังเคราะหที่
ใหสีที่สดใสและติดทนดี จึงนิยมใชในกระบวนการ
ฟอกยอม
จากรายงานของ Easton (1995) [1] พบวาสีรี
แอคทีฟที่เหลื อจากการใชงานในกระบวนการฟอก
ย อ มจะถู ก ปล อ ยออกมากั บ น้ํ า ทิ้ ง สู ง ถึ ง ร อ ยละ 50
เนื่องจากหมูไฮดรอกซิลของเสนใย มีลักษณะคลาย
กับหมูที่มีอยูในน้ํา ดังนั้นสีจึงเขาไปทําปฏิกิริยากับน้ํา
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0.4 กรัม Beef extract (Himedia, India) 0.2 กรัม และ
สีรีแอคทีฟ RR141 (Procion Red HE7B) ความเขมขน
50 มิลลิกรัมตอลิตร โดยความสูงของอาหารสูตร NB
ดัดแปลงเทากับ 7 เซนติเมตร เลี้ยงโดยตั้งทิ้งไวที่
สภาวะนิ่งในตู บม เชื้อ ที่อุณหภู มิ 30 องศาเซลเซีย ส
เป น เวลา 24 ชั่ ว โมง หลั ง จากนั้ น สั ง เกตการณ
เปลี่ ย นแปลงของสี รี แ อคที ฟ RR141 เมื่ อ แบคที เ รี ย
สายพันธุใดสามารถเปลี่ยนแปลงอาหาร NB ดัดแปลง
ที่มีสีรีแอคทีฟ RR141 จากสีแดงเปนสีเหลืองหรือสี
แดงหายไปจะคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุนั้นมาศึกษา
ตอไป
2.2 การศึกษาเปรียบเที ยบประสิทธิภาพ
ระยะเวลาการบําบัดน้ําสีรีแอคทีฟ RR141 ในการ
บําบัดดวยแบคทีเรีย
นําแบคทีเรีย 2 สายพันธุ ที่เลือกไดจาก
การศึกษาที่ 2.1 หลังจากการเลี้ยงที่ 24 ชั่วโมง มา
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพระยะเวลาในการ
บําบัดสีรีแอคทีฟ RR141 โดยการปเปตตแบคทีเรีย 2
สายพันธุจากหลอดเก็บเชื้อปริมาณ 1 มิลลิลิตร ใสใน
ขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร ที่มีอาหาร NB
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เลี้ยงโดยตั้งทิ้งไวที่สภาวะนิ่ง
ในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง ความเขมขนของปริมาณแบคทีเรียในชวงเวลา
24 ชั่วโมง มีคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600
นาโนเมตรเทากับ 0.6 จากนั้นทําการเจือจางปริมาณ
แบคที เ รี ย ด ว ยอาหารเลี้ ย งเชื้ อ NB
ให ไ ด ค า
McFarland no. เทากับ 1 และมีคาความหนาแนนของ
เซลลประมาณ 3x108 CFU/mL จากนั้นปเปตตอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ ที่ มี แ บคที เ รี ย ที่ มี ค า ความหนาแน น เซลล
ดังกลาว 1 มิลลิลิตรใสในขวดรูปชมพูขนาด 125
มิลลิลิตร ที่มีอาหารสูตร NB ดัดแปลงทีมีสารละลาย
สี RR141 ความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร

แบคทีเรียที่สามารถยอยสลายน้ําสีรีแอคทีฟ RR141
ในสภาวะนิ่งใหไดประสิทธิภาพมากที่สุด จากนั้นนํา
แบคทีเรียมาศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการบําบัดน้ํา
สีรีแอคทีฟ RR141 ระยะเวลาการเลี้ยงแบคทีเรียตอ
ประสิทธิภาพการบําบัดสี RR141 ความเขมสีรีแอค
ทีฟ RR141 ที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑที่ได
หลังจากการบําบัดสีของแบคทีเรียวาหมูฟงกชั่นของสี
มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ใชในการบําบัดสี
รีแอคทีฟ RR141
นําแบคทีเรี ยบริสุทธิ์ที่คัดแยกไดจ ากดิน
ในประเทศญี่ปุน 3 แหลง ไดแก (1) ดินบริเวณไรชา
เขียวในเมืองมากิโนฮาระ (Makinohara) (2) ดิน
บริเวณอพารทเมนทในเมืองโอชิกะซึคัสยะ (Oshika
Shukusya) และ (3) ดินบริเวณใกลที่ทิ้งขยะของคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ในการคัดแยก
แบคทีเรียบริสุท ธิ์ นี้ใชวิธีการจําแนกตามลําดับ เบส
16S rRNA ซึ่งเปนการศึกษาโดยความรวมมือกับ
ภาควิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ชิ ซู โ อกะ ประเทศญี่ ปุ น สามารถแยก
แบคทีเรียได 5 สายพันธุ ไดแก Stenotrophomonas
maltophilia, Bacillus hornekiae, Bacillus sp.
VT_GPA4/2008, Paenibacillus sp. Dg-904,
Paenibacillus sp. B1 และ Stenotrophomonas sp.
F26(2011) จากนั้นนําแบคทีเรียทั้ง 5 สายพันธุ มา
เลี้ยง โดยเขี่ยเชื้อ 1 loop จากหลอดเก็บเชื้อลงใน
หลอดฝาเกลียวขนาด 16x150 มิลลิเมตร ที่มีอาหาร
สูตร nutrient broth (NB) ดัดแปลง ปริมาตร 10
มิลลิลิตร ประกอบดวย NaCl 1 กรัม peptone
(Himedia, India) 0.1 กรัม yeast extract (Difco, USA)
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แบคทีเรียที่ไดมาเจือจางปริมาณแบคทีเรียดวยอาหาร
เลี้ยงเชื้อ NB ใหไดคา McFarland no. เทากับ 1 และมี
คาความหนาแนนของเซลลประมาณ 3x108 CFU/mL
และนํ า แบคที เ รี ย ที่ ไ ด จ ากการทดลองแต ล ะชุ ด มา
ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ใสในอาหารสูตร NB ดัดแปลง
50 มิลลิลิตร ที่มีสี RR141 ความเขมขน 50 มิลลิกรัม
ตอลิตร เลี้ยงโดยตั้งทิ้งไวที่ตูบมเชื้ออุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เก็บตัวอยางปริมาณ 1 มิลลิลิตรทุก 1 ชั่วโมง
ใสลงในหลอดขนาดเล็ก หมุนเหวี่ยงดวยเครื่องหมุน
เหวี่ยงตกตะกอน ที่ความเร็ว 12,000 รอบตอนาที เปน
เวลา 10 นาที นําสวนใสที่ไดวัดคาการดูดกลืนแสงที่
544 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV-visible spectrophotometer (Model U1900, Hitachi, Tokyo) นําคาการ
ดูดกลืนแสงที่ไดไปคํานวณหาความเขมสีที่เหลืออยู
หลังการบําบัด โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
และคํานวณหาคาเปอร เซ็นตการบําบัดสีของแตละ
ตัวอยางตามสมการที่ 1
2.4 การศึ ก ษาความเข ม ที่ เ หมาะสมของสี
รีแอคทีฟ RR141 ในการบําบัดดวยแบคทีเรีย
เตรียมอาหาร NB ดั ด แปลง ปริมาตร 50
มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ มี ส ารละลายสี รี แ อคที ฟ RR141 ความ
เขมขน 25, 50, 75, 100, 125 และ 150 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ใสในขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร นําสาย
พันธุแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดสีที่ได
จากการศึกษาที่ 2.2 ที่ผานการเลี้ยงในอาหารสูตร NB
ดัดแปลงในสภาวะนิ่ง อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 8 ชั่วโมง (ระยะเวลา log phase ของ
แบคที เรี ย ) มาเจื อ จางปริม าณแบคที เ รีย ดว ยอาหาร
เลี้ยงเชื้อ NB ใหไดคา McFarland no. เทากับ 1 และมี
คาความหนาแนนของเซลลประมาณ 3x108 CFU/mL
มาปริมาณ 1 มิลลิลิตรใสในอาหารที่มีสี RR141 ที่
เตรียมไวแตละความเขมขน เลี้ยงโดยตั้งทิ้งไวที่ตูบม

50
มิ ล ลิ ลิ ต ร (ความสู ง ของอาหารเท า กั บ 2.2
เซนติเมตร) เก็บตัวอยางปริมาณ 1 มิลลิลิตรทุก 1
ชั่วโมง จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงของสีจากสีแดง
เปนสีเหลือง ใสตัวอยางลงในหลอดขนาดเล็ก แลว
หมุ น เหวี่ ย งด ว ยเครื่ อ งหมุ น เหวี่ ย งตกตะกอน ที่
ความเร็ว 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที นํา
สวนใส (supernatant) มาวัดคาการดูดกลืนแสงดวย
เครื่อง UV-visible spectrophotometer (Model U1900,
Hitachi, Tokyo) ที่ความยาวคลื่น 544 นาโนเมตร นํา
ค า การดู ด กลื นแสงที่ ได ไ ปคํา นวณหาความเข ม สี ที่
เหลื อ อยู ห ลั ง การบํ า บั ด โดยเปรี ย บเที ย บกั บ กราฟ
มาตรฐาน และคํานวณหาคาเปอรเซ็นตการบําบัดสี
ของแตละตัวอยางตามสมการที่ 1
(Ci-Cf)×100
คาเปอรเซ็นตการบําบัดสี =
Ci
เมื่อ Ci = ความเขมขนสีรีแอคทีฟกอนการบําบัด
Cf = ความเขมขนสีรีแอคทีฟหลังการบําบัด
แบคที เ รี ย สายพั น ธุ ใ ดที่ มี ร ะยะเวลาการ
บําบัดสีรีแอคทีฟ RR141 สั้นที่สุดจะเลือกแบคทีเรีย
สายพันธุนั้นมาศึกษาตอไป
2.3 การศึกษาระยะเวลาการเลี้ยงแบคทีเรียที่
เหมาะสมกอนนํามาบําบัดสีรีแอคทีฟ RR141
นําสายพันธุแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพใน
การบําบัดสีที่ไดจากการศึกษาที่ 2.2 มา 1 loop จาก
หลอดเก็ บ เชื้ อ ใส ล งในขวดรู ป ชมพู ข นาด 250
มิลลิลิตร ที่มีอาหาร NB ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เลี้ยงที่
สภาวะนิ่ง อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซีย ส แบงการ
ทดลองเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนการเลี้ยงแบคทีเรียที่
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง (ระยะเวลา log phase ของ
แบคทีเรีย) และชุดที่ 2 เปนการเลี้ยงแบคทีเรีย ที่
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ระยะเวลา stationary phase
ของแบคทีเรี ย ) เมื่อครบเวลาการเลี้ย งที่กําหนดนํา
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เชื้ออุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เก็บตัวอยาง ปริมาณ 1
มิลลิลิตรทุก 1 ชั่วโมง ใสลงในหลอดขนาดเล็กหมุน
เหวี่ย งดวยเครื่อ งหมุนเหวี่ยงตกตะกอน ที่ความเร็ว
12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที นําสวนใสที่ได
วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 544 นาโนเมตร ดวยเครื่อง
UV-visible spectrophotometer (Model U1900,
Hitachi, Tokyo) นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไป
คํานวณหาความเขมสีที่เหลืออยูหลังการบําบัดโดย
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานและหาเปอรเซ็นตการ
บําบัดสีของแตละตัวอยางตามสมการที่ 1
2.5 การศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด ห ลั ง จากการ
บําบัดสีของแบคทีเรีย
นําผลิตภัณฑที่ไดจากการบําบัดสี RR141
และน้ําเสียสีจากโรงงานฟอกยอมที่ไดจากการยอ ย
ดวยแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณ 1 มิลลิลิตร
ใสลงในหลอดขนาดเล็ก หมุนเหวี่ยงดวยเครื่องหมุน
เหวี่ยงตกตะกอน ที่ความเร็ว 12,000 รอบตอนาทีเปน
เวลา 10 นาที นําสวนใสใสในขวดเก็บตัวอยาง (vial)
นําไปวิเคราะหดวยเครื่อง attenuated total reflectance
Fourier transform infrared (ATR-FTIR)
spectrometer (Bruker Optics, Germany) รุน
TENSOR 27 ใชหัววัด (detector) แบบ single
reflection (Germanium crystal) รุน Pike MIRacle
(Bruker Optics, Germany) ณ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องคการมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา
นําขอมูลสเปกตรัมที่ไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรม IR
Mentor (Bio-Rad Laboratories, USA) และ Win-IR
Easy (Bio-Rad Laboratories, USA) เพื่อวิเคราะห
เบื้องตนวาผลิตภัณฑที่ไดเปนหมูฟงกชั่นประเภทใด

สีรีแอคทีฟ RR141
จากการนําแบคทีเรีย 5 ชนิด คือ Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus hornekiae, Bacillus
sp. VT_GPA4/2008, Paenibacillus sp. Dg-904 และ
Paenibacillus sp. B1 นํามาเลี้ยงลงในอาหารสูตร NB
ดั ด แปลงที่ มี สี รี แ อคที ฟ RR141 ความเข ม ข น 50
มิลลิกรัมตอลิตร โดยตั้งทิ้งไวในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวา
Paenibacillussp. B1 มีการเปลี่ยนแปลงสีของอาหาร
สูตร NB ดัดแปลงที่มีสีแดงของสีรีแอคทีฟ RR141
มากที่สุด รองลงมา คือ Bacillus sp. VT_GPA4/2008
แสดงดังรูปที่ 1 โดยลักษณะการเจริญของแบคทีเรีย
ทั้ ง สองสายพั น ธุ จ ะมี ก ารเจริ ญ ทั้ ง ส ว นผิ ว หน า
(surface growth) ของอาหารมีลักษณะเปนแบบ ring
และมีการเกิดตะกอนที่กนหลอด (sedimentation) เปน
แบบ flaky ดังนั้นคาดการณวาแบคทีเรียทั้ง 2 สาย
พั น ธุ สามารถย อ ยสี ไ ด ภ ายใต ส ภาวะ facultative
anaerobic condition นอกจากนี้เมื่อทําการวัดคาการ
เปลี่ยนแปลง pH ของผลิตภัณฑที่ไดหลังการยอยสี
ดวยแบคทีเรีย 2 สายพันธุ (ตารางที่ 1) โดยอาหาร NB
ดัดแปลงกอนใชแบคทีเรียบําบัดมีคา pH เทากับ
7.965±0.005 และพบวาผลิตภัณฑที่ไดจากการบําบัด
ดวย Paenibacillus sp. B1 และ Bacillus sp.
VT_GPA4/2008 มีคา pH สูงขึ้นเปน 7.761±0.001
และ 7.882±0.002 ตามลําดับ เนื่องจากแบคทีเรียที่ยอย
สลายสีในสภาวะแบบไมใชออกซิเจนจะมีการสะสม
กรดทําใหคา pH ของผลิตภัณฑมีคา pH สูงขึ้น [13]
3.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การบําบัดน้ําสีรีแอคทีฟ RR141 ระหวาง Bacillus sp.
VT_GPA4/2008 กับ Paenibacillus sp. B1
ผลการคัดเลือกแบคทีเรีย 2 สายพันธุ จาก
การศึกษาที่ 2.1 ที่สามารถบําบัดน้ําสีรีแอคทีฟ RR141

3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1 ผลการคัดเลือกแบคทีเรียที่ใชในการบําบัด
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ความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตรได คือ Bacillus sp.
VT_GPA4/2008 กับ Paenibacillus sp. B1 มาเลี้ยงตอ
ในอาหารสูตร NB ดัดแปลงที่มีสีรีแอคทีฟ RR141
ความเข ม ข น 50
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการบําบัด ทําการเก็บ
ตัวอยางทุก 1 ชั่วโมง พบวาเมื่อระยะเวลาการบําบัด
ผานไป 8 ชั่วโมง Paenibacillus sp. B1 สามารถ

เปลี่ยนแปลงสีของอาหารสูตร NB ดัดแปลงที่มีสีแดง
ของสีรีแอคทีฟ RR141 เปนสีเหลืองขุน และเมื่อ
คํานวณประสิท ธิภาพในการบําบัดสีเทีย บกับความ
เขมสีเริ่มตน พบวาสามารถบําบัดสีได 100±0.00
เปอรเซ็นต ในขณะที่ Bacillus sp. VT_GPA4/2008
สามารถบําบัดสีได 79.568±0.006 เปอรเซ็นตดังแสดง
ในตารางที่ 2

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของสีอาหาร NB ดัดแปลงที่มีสีรีแอคทีฟ RR141 ความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อ
บําบัดดวยแบคทีเรีย 5 สายพันธุ Stenotrophomonas maltophilia (ก) Bacillus hornekiae (ข) Bacillus sp.
VT_GPA4/2008 (ค) Paenibacillus sp. Dg-904 (ง) และ Paenibacillus sp. B1 (จ)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคา pH ของอาหาร NB ดัดแปลงกอนและผลิตภัณฑหลัง
การบําบัดดวย Bacillus sp. VT_GPA4/2008 กับ Paenibacillus sp. B1
คา pH ของอาหาร
คา pH ของผลิตภัณฑหลังการบําบัด
ดัดแปลงกอนการบําบัด Bacillus sp. VT_GPA4/2008 Paenibacillus sp. B1
7.965±0.005
7.882±0.002
7.761±0.001
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, N=3
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดสี RR141 ความเขมขน 50 มิลลิกรัม
ตอลิตร ของ Bacillus sp. VT_GPA4/2008 กับ Paenibacillus sp. B1
เวลาในการบําบัด
(ชั่วโมง)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประสิทธิภาพการบําบัดสี RR141 (เปอรเซ็นต)
Bacillus sp. VT_GPA4/2008
Paenibacillus sp. B1
12.703±0.003
16.486±0.004
0.270±0.003
21.351±0.016
18.108±0.004
8.929±0.006
26.757±0.002
6.757±0.003
31.081±0.001
25.135±0.100
42.973±0.009
32.162±0.160
49.459±0.0004
42.973±0.065
54.324±0.001
33.784±0.109
100±0.00
79.730±0.021
100±0.00
79.568±0.006
เปอรเซ็นต (รูปที่ 2) เนื่องจากที่ระยะเวลาการเลี้ยงเชื้อ
ที่ 24 ชั่วโมงเปนชวงระยะ stationary phase ของ
แบคทีเรีย (รูปที่ 3) ซึ่งเปนระยะที่แบคทีเรียมีปริมาณ
มากที่ สุ ด ทํ า ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบํ า บั ด สี ไ ด
มากกวาที่ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ที่อยูในระยะ log phase

3.3 ผลการศึก ษาเปรีย บเทีย บระยะเวลาการ
เลี้ยง Paenibacillus sp. B1 ตอประสิทธิภาพการ
บําบัดสีรีแอคทีฟ RR141
นําแบคทีเรีย Paenibacillus sp. B1
ปริมาณ 1 มิลลิลิตร เลี้ยงในอาหาร NB เปนเวลา 8
ชั่วโมง (ระยะเวลา log phase ของแบคทีเรีย) และ 24
ชั่วโมง (ระยะเวลา stationary phase ของแบคทีเรีย)
จากนั้นเก็บตัวอยางมาตัวอยางละ 1 มิลลิลิตร ใสลงใน
ขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร ที่มีอาหารสูตร NB
ดัดแปลงที่มีสี RR141 ความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอ
ลิ ต ร เก็ บ ตั ว อย า งทุ ก 1 ชั่ ว โมง เป น ระยะเวลา 9
ชั่วโมง พบวา Paenibacillus sp. B1 ที่เลี้ยงไว 24
ชั่ว โมง มีป ระสิ ท ธิ ภาพการบํา บั ดสี RR141 ใน
ระยะเวลาการบําบัด 9 ชั่วโมง เทากับ 100.00±0.50
เปอรเซ็นต ในขณะที่ Paenibacillus sp. B1 ที่เลี้ยงไว
8 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการบําบัดสี RR141 ใน
ระยะเวลาการบําบัด 9 ชั่วโมง เทากับ 39.59±0.20

รูปที่ 2 ประสิทธิภาพการบําบัดสีรีแอคทีฟ RR141
ความเขม ขน 50 มิลลิกรัมตอลิตรของ
Paenibacillus sp. B1 ที่เลี้ยงไวที่ 24 ชั่วโมง
() และ 8 ชั่วโมง (S)
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พบวา Paenibacillus sp. B1 มีประสิทธิภาพการบําบัด
สี RR 141 ที่ความเขมขน 25 และ 50 มิลลิกรัมตอลิตร
โดยมีประสิทธิภาพการบําบัดเทากับ 49.05±0.45 และ
39.59 ±0.40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนความเขมขน
ตั้งแต 75-100 มิลลิกรัมตอลิตร นั้น แบคทีเรียไม
สามารถบําบัดสีได เนื่องจากความเขมสีมากจะเกิด
ความเป น พิษ ต อ แบคที เรี ย ทํา ให แ บคที เรี ย ตายและ
หมดประสิทธิภาพในการบําบัดสี [3] ดังนั้นความ
เขมขนที่เหมาะสมของแบคทีเรีย Paenibacillus sp.
B1 สามารถบําบัดสี RR141ไดตองมีความเขมขนไม
เกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร
3.5 ผลการศึกษาผลิตภัณฑที่ไดหลังจากการ
บําบัดสี ของ Paenibacillus sp. B1
การวิเคราะห ATR-FTIR สเปคตราของ
การยอยสลายผลิตภัณฑน้ําสีรีแอคทีฟ RR141 ที่ได
จากการบําบัดของแบคทีเรีย Paenibacillus sp. B1
(รูปที่ 5) เมื่อทําการวิเคราะหสเปคตราของน้ําสีรีแอค
ทีฟ RR141 ความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร ที่เปน
ความเขม ขนเริ่ม ตน (รูป ที่ 5ก) พบวามีพีค ที่ระบุว า
เปนสีรีแอคทีฟ RR141 ดังตอไปนี้ตําแหนง 3476 cm-1
(หมู amine : -NH) ตําแหนง 1654 cm-1 (หมู alkane :
C=C) ตําแหนง 1397 cm-1 (หมู azo : -N=N-) และ
ตําแหนง 1111 cm-1 (หมู aromatic : CH bonding) ซึ่ง
หมูเหลานี้แสดงถึงหมูฟงกชั่นของโครงสรางทางเคมี
ของสีรีแอคทีฟ RR141 (รูปที่ 6) และเมื่อทําการ
วิเคราะหสเปคตราของผลิตภัณฑที่ไดเมื่อบําบัดดวย
แบคทีเรีย Paenibacillus sp. B1 (รูปที่ 5ข) พบวามีพีค
ที่ตําแหนง 3499 cm-1 (หมู amine : -NH) ตําแหนง
1654 cm-1 (หมู alkane : C=C) ตําแหนง 1405 cm-1
(หมู hydroxyl : OH) ตําแหนง 1356 cm-1 (หมู NO2)
และตําแหนง 1111 cm-1 (หมู aromatic : CH bonding)
การเปลี่ยนแปลงของตําแหนงพีคจาก 3476 ไปเปน
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รูปที่ 3 การเจริญของแบคทีเรีย Paenibacillus sp.
B1

รูปที่ 4 ประสิทธิภาพการบําบัดสี RR 141 ที่ความ
เขมขน 25 มิลลิกรัมตอลิตร (■) ที่ความ
เขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร (♦) และที่ความ
เขมขนตั้งแต 75-150 มิลลิกรัมตอลิตร (●)
ของแบคทีเรีย Paenibacillus sp. B1 ที่เลี้ยงไว
ที่ 8 ชั่วโมง
3.4 ผลการศึกษาความเขมสี RR141 ที่
เหมาะสมในการบําบัดดวย Paenibacillus sp. B1
ผลการศึกษาหลังจากที่เลี้ยง Paenibacillus
sp. B1 เปนเวลา 8 ชั่วโมง ตามชวงการเจริญเติบโต
ในชวง log phase จากนั้นนําแบคทีเรีย Paenibacillus
sp. B1 ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ไปเลี้ยงในอาหารสูตร NB
ดัดแปลงที่มีสีรีแอคทีฟ RR141 ความเขมขน 25, 50,
75, 100, 125 และ 150 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 4)
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3499 cm-1 อาจสามารถระบุไดวามีการยอยตรงบริเวณ
หมู amine ทําใหตําแหนงดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง
เปนสารพวก naphthalene diazonium (รูปที่ 7)
นอกจากนี้พีคของหมู azo (N=N) ที่ตําแหนง 1397

cm-1 มีการแยกออกเปน 2 พีคยอย คือ ที่ตําแหนง
1405 cm-1 (หมู hydroxyl : OH) และตําแหนง 1356
cm-1 (หมู NO2) จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจ
เกิดสาร naphthol และ dinitro benzene ตามลําดับ

รูปที่ 5 ATR-FTIR สเปคตราของสารละลายสี RR141 เริ่มตนความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร (ก) ผลิตภัณฑ
หลังจากการบําบัดสีรีแอคทีฟ RR141 (ข) ไดรับการบําบัดโดย Paenibacillus sp. B1

รูปที่ 6 โครงสรางทางเคมีของสีรีแอคทีฟ RR141 [14]
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รูปที่ 7 ขอเสนอกลไกการยอยสลายโมเลกุลของสี reactive red 141 โดย Rhizobium radiobacter MTCC 8161 [9]
904, Paenibacillus sp. B1 และ Stenotrophomonas
sp. F26 พบวาแบคทีเรีย Paenibacillus sp. B1 มีการ
เปลี่ยนแปลงสีของอาหารสูตร NB ดัดแปลงที่มีสีแดง
ของสีรีแอคทีฟ RR141 มากที่สุด แบคทีเรียที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสีรองลงมา คือ Bacillus sp. VT_GPA4/
2008 และเมื่ อ เวลาการบํ า บั ด ผ า นไป 9 ชั่ ว โมง
Paenibacillus sp. B1 ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง 24

4. สรุป
จากการศึกษาการบําบัดน้ําสี RR141 และน้ํา
เสียสีจากโรงงานฟอกยอม โดยใชแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่
ไดคัดแยกจากดินของประเทศญี่ปุน จากภาควิชาจุล
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ซึ่ง ไดแก
Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus hornekiae,
Bacillus sp. VT_GPA4/2008, Paenibacillus sp. Dg156
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ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในบําบัดสีได 100.00±0.00
เปอรเซ็นต ในขณะ Paenibacillus sp. B1 ที่เลี้ยงไว 8
ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการบําบัดสี RR141 เทากับ
39.59±0.20 เปอรเซ็นต ดังนั้นระยะเวลาการเลี้ยงที่ 24
ชั่ ว โมงเป น ระยะเวลาในการเลี้ ย งแบคที เ รี ย
Paenibacillus sp. B1 ที่เหมาะสมกอนที่นํามาบําบัด
และความเข ม ข น ที่ เ หมาะสมที่ แ บคที เ รี ย ชนิ ด นี้
สามารถบํ า บั ด ได ต อ งมี ค วามเข ม ข น ไม เ กิ น 50
มิลลิกรัมตอลิตร

[4]

[5]

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2550 ตามสัญญา
ฉบับที่ ปอ 1/2550 ขอขอบคุณ ภาควิชาจุลชีววิทยา
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุน ที่
ใหความอนุเคราะหสายพันธุแบคทีเรีย และขอบคุณ
สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน (องค ก รมหาชน)
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห ก ารใช
เครื่อง Attenuated Total Reflectance Fourier
Transform Infrared (ATR-FTIR) Spectrometer

[6]

[7]
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