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7 การยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยเชื้อ Enterobacter cloacae (S7-5) ที่อุณหภูมิตาง ๆ
8 การยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3) ที่ pH ตาง ๆ
9 การยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยเชื้อ Enterobacter cloacae (S7-5) ที่ pH ตาง ๆ
10 รอยละการยอยสลายมาลาไคทกรีน 10 ppm โดยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
(S7-3) ในน้ําบอปลา
11 การยอยสลายมาลาไคทกรีน 100 ppm โดยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3)
ในน้ําบอปลาผสม Nutrient Broth ในอัตราสวน 1:1
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หลังจากเลี้ยงเชื้อ Enterobacter cloacae (S7-5) เปนเวลา 24 ชั่วโมง
4 การดูดกลืนแสงของอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient broth ผสมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm
หลังจากเลี้ยงเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3) เปนเวลา 48 ชั่วโมง
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนจาก
ตะกอนดินในแหลงน้ํา รวมทั้งจําแนกชนิดและหาสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายของแบคทีเรียดังกลาว
ผลการคัดแยกพบแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนที่ความเขมขน 100 มิลลิกรัม/ลิตร จํานวน 33
ไอโซเลต แตพบเพียง 9 ไอโซเลตสามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดมากกวารอยละ 80 ในเวลา 24 ชั่วโมง
ผลการจําแนกชนิดพบ 7 ไอโซเลตเปนสายพันธุ Pseudomonas aeruginosa และอีก 2 ไอโซเลตเปน
สายพันธุ Enterobacter cloacae โดยทั้งสายพันธุ P. Aeruginosa และ E. Cloacae มีสภาวะที่เหมาะสมใน
การยอยสลายมาลาไคทกรีน คือที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส pH 7 และ 30-35 องศาเซลเซียส pH 6-7
ตามลําดับ และพบวา P. aeruginosa สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนสูงสุดไดมากกวารอยละ 89 ในเวลา 48
ชั่วโมง ทีอ่ ุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ในขณะที่ E. cloacae สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนสูงสุดไดมากกวา
รอยละ 94 ในเวลา 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ไดทดลองยอยสลายมาลาไคทกรีน
โดยแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุใน Nutrient Broth แลววัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร
พบวามีคาการดูดกลืนแสงลดลงและสีของมาลาไคทกรีนในอาหารจางลงจนเกือบหายไป ชี้ใหเห็นวาเปนการ
ยอยสลายทางชีวภาพ
คําสําคัญ: มาลาไคทกรีน การยอยสลายทางชีวภาพ แบคทีเรีย แหลงน้ํา
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Biodegradation of Malachite Green by Bacteria from Water Resources
Roongnapa Wongwaipairote* and Pawared Inthuserdha
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division, Department of Fisheries.
Abstract
The purposes of this reseasrch were to isolate and identify the bacteria which
had malachite green (MG) degradation capabilities from sediment in water resources and to
find out the optimal condition of MG degradation of these isolated bacteria. The results
showed that 33 isolates contained MG degradation capabilities at a concentration of 100
mg/l. However, only 9 isolates had higher degradation capabilities than 80% within 24 hours.
By identification, there were 7 isolates as Pseudomonas aeruginosa and the rest of 2 isolates
as Enterobacter cloacae. The optimal MG degradation conditions of both isolated bacteria
were 40ºC pH 7 and 30-35ºC pH 6–7, respectively. Moreover, P. aeruginosa had the highest
MG degradation capability which was more than 89% within 48 hours at 40ºC whereas E. cloacae
had the highest MG degradation capability which was more than 96% within 48 hours at 30-35ºC.
In addition, MG degradation capabilities by both isolated bacteria in nutrient broth were
carried out. The absorption at wave length 618 nanometer was measured. The lower
absorption reading and decolorization of MG was found. It could indicate that MG degradation
was biodegradation.
Key words: malachite green, biodegradation, bacteria, water resource
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คํานํา
มาลาไคท ก รี น (C23H25N2) เป น สารประกอบอิ น ทรี ย มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร คื อ triphenylmethane ละลายไดดีในน้ํา มักใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมการยอมสี เชน การยอมผาไหม
ผาฝาย เครื่องหนัง และ เซรามิก (Culp and Beland, 1996) และยังใชเปนสารตอตานเชื้อรา ปรสิต และ
แบคทีเรีย ในอุต สาหกรรมการเพาะเลี้ ยงสัต วน้ํา เนื่ องจากมีร าคาถูก หาได งาย และมีประสิทธิ ภาพสูงใน
การตอตานเชื้อกอโรคในปลา (Alderman, 1984)
สหรัฐอเมริกาไดประกาศหามใชมาลาไคทกรีนในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตป 1983
รวมทั้งสหราชอาณาจั กรก็ห ามใช ดวย มาลาไคทกรี นถูกห ามใช ในการเพาะเลี้ ยงสัต วน้ํ าในหลายประเทศ
เนื่องจากมีความเปนพิษสูง เปนสารกอมะเร็ง สามารถทําใหเกิดการกลายพันธุ มีการตกคางสูงในเนื้อเยื่อ และมี
ความเปนพิษสูงตอเซลลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Clemmensen et al., 1984) โดยที่ระดับความเขมขนต่ํา
เพียง 0.1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สามารถทําใหเกิดเนื้องอกที่ตับในหนู (Rao, 1995) และเปนสาเหตุใหเกิด
ความผิดปกติของระบบสืบพันธุในกระตายและปลา ยิ่งไปกวานั้น มาลาไคทกรีนสามารถถูกดูดซับโดยเซลล
ของรางกายและเปลี่ยนรูปไปเปนลิวโคมาลาไคทกรีน และคารบินอล ซึ่งยังคงเปนพิษตอมนุษย มีนักวิจัย
หลายทาน รายงานวา ลิวโคมาลาไคทกรีน มีความเปนพิษมากกวามาลาไคทกรีน และตกคางในเซลลมนุษยได
นานกวาอีกดวย (Rao, 1995)
ประเทศไทยมีปญหาการตรวจพบสารมาลาไคทกรีนในสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ไดจาก
การเพาะเลี้ยง ซึ่งอาจเกิดจากการปนเปอนของแหลงน้ําที่ตั้งอยูใกลกับโรงงานอุตสาหกรรมที่กลาวขางตน
รวมทั้งยังมีการลักลอบใชสารมาลาไคทกรีนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งการกระทําดังกลาวนอกจากจะสงผล
กระทบโดยตรงตอผูบริโภคแลว สารเคมีที่ตกคางในแหลงน้ํายังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ดังนั้นการ
กําจัดมาลาไคทกรีนจากสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศทางน้ํา จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองทําอยางยิ่ง เนื่องจาก
มาลาไคทกรีนสามารถคงอยูในระบบนิเวศนไดเปนระยะเวลานาน และอาจปนเปอนสูสัตวน้ําที่อยูในแหลงน้ํา
โดยมีหลายเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการยอยสลายและกําจัดมาลาไคทกรีนที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอม
เชน การดูดซับ การตกตะกอนทางเคมี การยอยสลายโดยแสง การทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และรีดักชั่น และ
การใชวิธีทางเคมีไฟฟา อยางไรก็ตาม วิธีการเหลานี้ตองใชพลังงานและสารเคมีจํานวนมาก และเกิดตะกอน
ของเสียปริมาณสูง (Ramezani et al., 2013)
มีการศึกษาการนําจุลินทรียหลายชนิดมาใชในการกําจัดมาลาไคทกรีน เชน white rot fungus,
Sphingomonas paucimobilis, Brevibacillus laterosporus, Bacillus cereus DC11, Aeromonas
hydrophila DN322, Pseudomonas otitidis W/L3, Mycobacteria, Citrobacter strain KCTC 18061P,
Mycobacteria, Kurthia sp., Kocuria rosea สายพันธุ MTCC1532, Bacillus สายพันธุ MTCC 3330,
Achromobacter xylosoxidans สายพันธุ MG1, Pseudomonas putida สายพันธุ X5, Klebsiella
terrigena สายพันธุ PTCC1650 ซึ่งพบวาจุลินทรียดังกลาวมีความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนได
(Li et al., 2012; Parshetti et al., 2006; Lal and Srivastava, 2011; Wang et al., 2011; Xuying et al.,
2012; Ramezani et al., 2013)
กลไกของการยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยจุลินทรียซึ่งจะทําใหสีของมาลาไคทกรีนจางลง มี 2
วิธี ดังนี้ 1) การดูดซับ (Absorption) คือการดูดซับสารมาลาไคทกรีนเขาไปในเซลลของจุลินทรีย ซึ่งจะทําให
เซลลของจุลินทรียมีสีเขมขึ้น และ 2) การยอยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation) คือ การยอยสลาย
มาลาไคทกรีนโดยจุลินทรีย ซึ่งจะทําใหสีของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมมาลาไคทกรีนมีสีจางลง (Zhou and
Zimmermann, 1993) โดย Yatome et al. (1991) ไดรายงานวาแบคทีเรียที่สามารถเจริญไดในสภาวะที่มี
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มาลาไคทกรีนเขมขน เนื่องจากแบคทีเรียเหลานี้สามารถใชมาลาไคทกรีนเปนแหลงคารบอนในการเจริญได
โดยอาศัยปฏิกิริยาการดึงหมูเมทิล (demethylation) ออกจากโครงสรางของมาลาไคทกรีนกลายเป น
desmethyl-MG ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การยอยสลายทางชีวภาพของมาลาไคทกรีนโดยเชื้อจุลินทรีย (Cha et. al., 2001)
อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ในประเทศไทยยังมีนอยมาก คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจใน
การพัฒนาวิธีการกําจัดมาลาไคทกรีนโดยใชจุลินทรีย ซึ่งเปนวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเกิดตะกอนของเสียนอย
ราคาไมแพง และสามารถยอยสลายสียอมจนไดผลิตภัณฑสุดทายที่ไมเปนพิษ โดยการคัดแยกแบคทีเรียจาก
แหลงน้ําเพื่อนํามาใชในการกําจัดมาลาไคทกรีนที่ตกคาง ซึ่งอาจเกิดจากการลักลอบใชสารดังกลาวในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือมาจากการปนเปอนของน้ําทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อปองกันการปนเปอน
สูสัตวน้ําในธรรมชาติหรือสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงในแหลงน้ําบริเวณใกลเคียง ซึ่งอาจชวยลดปญหาการปนเปอน
ของมาลาไคทกรีนสูปลายทางในวัตถุดิบสัตวน้ําไดตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อคัดแยกแบคทีเรียจากแหลงน้ําและศึกษาความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีน
รวมทั้งจําแนกชนิดของแบคทีเรียที่แยกได
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีนของแบคทีเรียที่แยกได
วิธดี ําเนินการ
1. วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
1.1 เครื่องมือ
- เครื่องชั่งไฟฟา (electric balance) รุน CP3202s ยี่หอ Sartorius
- เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) รุน UV-1800 ยี่หอ SHIMADZU
- เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (refreigerated centrifuge) รุน MRX-150 ยี่หอ
TOMY
- กลองจุลทรรศน (microscope) รุน BH2 ยี่หอ OLYMPUS
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- ตูอบเพาะเชื้อ (incubator) รุน BM400 ยี่หอ Memmert
- เครื่องวัดคาความเปนกรดดาง (pH meter) รุน 3310 ยี่หอ JENWAY
- หมอนึ่งฆาเชื้อ (autoclave) รุน SS-325 ยี่หอ TOMY
1.2 สารเคมี
- มาลาไคทกรีน (C23H25N2·C2HO4·0.5C2H2O4) ยี่หอ SIGMA
- โซเดียมคลอไรด (NaCl) ยี่หอ Merck
1.3 อาหารเลี้ยงเชื้อ
- nutrient broth ยี่หอ Difco
- peptone ยี่หอ Difco
2. วิธกี ารทดลอง
2.1 การแยกเชื้อแบคทีเรีย ดัดแปลงจากวิธีของ Lal et al. (2011)
เก็บตัวอยางตะกอนดินจากบอเลี้ยงปลาใน 3 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ศรีสะเกษ และพังงา
โดยสุมตัวอยางตะกอนดินบอละ 2 จุดๆ ละ 500 กรัม เพื่อกระจายความหลากหลายของชนิดแบคทีเรียที่จะ
นํามาใชในการทดสอบการยอยสลายมาลาไคทกรีน นํามาคัดแยกเชื้อแบคทีเรียโดยชั่งตัวอยางดิน 1 กรัม
ใสในหลอดทดลองที่มีสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร (pH 7) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน จากนั้นปเปต
สารละลายตัวอยาง 0.1 มิลลิลิตร ใสในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารวุน nutrient agar ผสมมาลาไคทกรีนเขมขน
100 มิลลิกรัมตอลิตร (part per million : ppm) ทําการ spread plate และบมที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง คัดเลือกโคโลนีที่สรางโซนใสที่มีลักษณะโคโลนีที่แตกตางกันมาแยกเชื้อโดยการ
streak plate บนอาหาร nutrient agar ที่ผสมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm บมที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเลือกโคโลนีเดี่ยวเขี่ยลงบนอาหาร nutrient agar slant บมที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง และเก็บเชื้อที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการทดสอบตอไป
2.2 การทดสอบการยอยสลายมาลาไคทกรีน ดัดแปลงจากวิธีของ Lal et al. (2011)
นําเชื้อที่แยกไดจากขอ 2.1 มาเขี่ยเชื้อใสในอาหารเหลว nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ปรับความเขมขนของปริมาณเชื้อเริ่มตนให OD600 เทากับ 0.6 จากนั้น
ปเปตเชื้อทดสอบปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใสในหลอดทดลองที่บรรจุอาหารเหลว nutrient broth ที่เติม
สารละลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm และฆาเชื้อแลวปริมาตร 4 มิลลิลิตร ทํา 3 ซ้ํา สําหรับชุดควบคุม
เปนอาหารเหลว nutrient broth ที่เติมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ที่ไมใสเชื้อทดสอบ บมที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เพื่อศึกษาการยอยสลายมาลาไคทกรีนที่เปลี่ยนไป โดย
สุมตัวอยางปริมาตร 1 มิลลิลิตร นําไปปนเหวี่ยงที่ 5,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่ 4 องศาเซลเซียส
และนําสวนใสที่ไดไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร
และคํานวณหาคารอยละของการยอยสลายดังนี้
รอยละของการยอยสลาย = (คาการดูดกลืนแสงเริ่มตน – คาการดูดกลืนแสงที่วัดได) x 100
คาการดูดกลืนแสงเริ่มตน
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คัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนไดสูง มาทดสอบการยอย
สลายมาลาไคทกรีนอีกครั้งเพื่อขยายระดับการทดลองในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตรที่ใสอาหารเหลว
nutrient broth ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เพื่อยืนยันผลการทดลอง โดยใชวิธีการทดสอบและคํานวณรอยละ
ของการยอยสลายเชนเดียวกัน
2.3 การจําแนกชนิดของแบคทีเรีย ตามวิธีของ นงลักษณ และปรีชา (2544)
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของแบคที เ รี ย ทางสั ณ ฐานวิ ท ยา เช น ย อ มแกรมและส อ งดู ด ว ย
กลองจุ ลทรรศน และทดสอบทางชีวเคมี รวมทั้งการยอยคารโ บไฮเดรต โดยใช ชุดทดสอบ API 20E ของ
BIOMERIEURX
2.4 การทดสอบการยอยสลายมาลาไคทกรีนทางชีวภาพ (Biodegradation)
นําเชื้อที่แยกไดจากขอ 2.2 อยางนอย 2 สายพันธุ มาทดสอบการยอยสลายมาลาไคทกรีนทาง
ชีวภาพ โดยเลี้ยงเชื้อทดสอบในอาหารเหลว nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง ปรับความเขมขนของปริมาณเชื้อเริ่มตนให OD600 เทากับ 0.6 จากนั้นปเปตเชื้อปริมาตร 100
ไมโครลิตร ใสในหลอดทดลองที่บรรจุอาหารเหลว nutrient broth ที่เติมสารละลายมาลาไคทกรีนเขมขน
100 ppm และฆาเชื้อแลวปริมาตร 4 มิลลิลิตร ทํา 3 ซ้ํา สําหรับชุดควบคุมเปนอาหารเหลว nutrient
broth ที่เติมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ที่ไมใสเชื้อทดสอบ บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 และ 48 ชั่วโมง เพื่อศึกษาการยอยสลายมาลาไคทกรีนที่เปลี่ยนไป โดยสุมตัวอยางกอนและหลังการเลี้ยง
เชื้อปริมาตร 1 มิลลิลิตร นําไปปนเหวี่ยงที่ 5,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่ 4 องศาเซลเซียส และ
นําสวนใสที่ไดไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร และ
ตรวจหาการเกิด สารลิวโคมาลาไคทกรีนจากการยอยสลายมาลาไคทกรีน โดยตรวจหา peak ที่ความยาว
คลื่น 260 นาโนเมตร ซึ่งเปนคาการดู ด กลืน แสงสู งสุ ดของลิวโคมาลาไคทกรีน
2.5 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีน
2.5.1 ศึกษาผลของอุณหภูมิ ดัดแปลงจากวิธีของ Nan et al. (2012)
เลี้ยงเชื้อทดสอบในอาหารเหลว nutrient broth pH 6.8 บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24 ชั่วโมง ปรับความเขมขนของปริมาณเชื้อเริ่มตนให OD600 เทากับ 0.6 จากนั้นปเปตเชื้อทดสอบ
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุอาหารเหลว nutrient broth ฆาเชื้อแลว
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ซึ่งมีการเติมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ทํา 3 ซ้ํา สําหรับชุดควบคุมเปนอาหาร
เหลว nutrient broth ที่เติมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ที่ไมใสเชื้อทดสอบ โดยบมที่อุณหภูมิ 30, 35
และ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง จากนั้นสุมตัวอยางปริมาตร 4 มิลลิลิตร นําไปปนเหวี่ยงที่
5,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่ 4 องศาเซลเซียส นําสวนใสที่ไดไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
618 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร และคํานวณคารอยละของการยอยสลาย
2.5.2 ศึกษาผลของ pH ดัดแปลงจากวิธีของ Nan et al. (2012)
เลี้ยงเชื้อทดสอบในอาหารเหลว nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ชั่วโมง ปรับความเขมขนของปริมาณเชื้อเริ่มตนให OD600 เทากับ 0.6 จากนั้นปเปตเชื้อทดสอบ
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุอาหารเหลว nutrient broth ฆาเชื้อแลว
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ซึ่งมีมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm พรอมทั้งปรับ pH เปน 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ทํา 3 ซ้ํา
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บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง จากนั้นสุมตัวอยางปริมาตร 4 มิลลิลิตร นําไป
ปนเหวี่ยงที่ 5,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่ 4 องศาเซลเซียส นําสวนใสที่ไดไปวัดการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร และคํานวณคารอยละของการยอยสลาย
2.6 การศีกษาความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใช
ศึกษาการนําไปประยุกตใชกับบอปลา โดยการนําน้ําจากบอปลามาใชในการทดสอบการเจริญ
ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3) เลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว nutrient broth บมที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ปรับความเขมขนของปริมาณเชื้อเริ่มตนให OD600 เทากับ 0.6
จากนั้นปเปตเชื้อปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุน้ําบอปลาปริมาตร 100
มิลลิ ลิ ตร ใส มาลาไคทกรี นเขมขน 10 ppm ทํา 3 ซ้ํ า และชุ ด ควบคุมเป น น้ํ าบ อที่ไมใส เ ชื้ อ โดยทดสอบ
ความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนเปรียบเทียบกับน้ําบอปลาผสม Nutrient Broth ในอัตราสวน
1:1 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ใสเชื้อทดสอบปริมาตร 1 มิลลิลิตร และใส
มาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm นําชุดทดสอบทั้งหมดไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป นเวลา 24
ชั่วโมง จากนั้นสุมตัวอยางปริมาตร 1 มิลลิลิตร นําไปปนเหวี่ยงที่ 5,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่ 4
องศาเซลเซียส นําสวนใสที่ไดไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร
และคํานวณคารอยละของการยอยสลาย
3. การวิเคราะหทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely randomized design) วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช
ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณทางสถิติ
ผลการทดลองและวิจารณผล
1. การแยกเชื้อแบคทีเรียทีย่ อยสลายมาลาไคทกรีนจากแหลงน้ํา
จากการทดลองสามารถคัดแยกแบคทีเรียที่เจริญไดในอาหาร nutrient agar ที่ผสมมาลาไคทกรีน
เขมขน 100 ppm โดยโคโลนีที่สรางโซนใสไดทั้งหมด 33 ไอโซเลต จากตัวอยางตะกอนดินในแหลงน้ํา 3
จังหวัด คือ สมุทรปราการ ศรีสะเกษ และพังงา
2. ผลการทดสอบการยอยสลายมาลาไคทกรีน
ทดสอบความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนเบื้องตนของเชื้อ 33 ไอโซเลต ในหลอด
ทดลอง ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 พบวา ที่เวลา 48 ชั่วโมง มีเชื้อทดสอบเพียง 1 ไอโซเลต ที่สามารถยอยสลาย
มาลาไคทกรีนไดต่ํากวารอยละ 91 คือเชื้อ S4-4 ซึ่งมีความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนไดเพียงรอยละ
33.20+0.68 ในขณะที่เวลา 24 ชั่วโมง มีเชื้อทดสอบ 15 ไอโซเลต ที่สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดสูง คือ
เชื้อทดสอบรหัส S2-9, S4-1, S4-2, S4-5, S5-1, S6-1, S6-2, S6-4, S6-5, S6-7, S7-1, S7-3, S7-5, S8-3
และ S8-4 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) กับเชื้อทดสอบอีก 18 ไอโซเลต ซึ่งทั้ง 15 ไอโซเลต
สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดสูงกวารอยละ 88 ดังนั้น จึงคัดเลือกเชื้อดังกลาวไปทดสอบในขั้นตอน
ตอไป
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ตารางที่ 1 รอยละการยอยสลายมาลาไคทกรีนของแบคทีเรียที่คัดเลือกในอาหารเหลว 4 มิลลิลิตร
รหัสเชื้อทดสอบ รอยละของการยอยสลายที่ 24 ชั่วโมง รอยละของการยอยสลายที่ 48 ชั่วโมง
S1-1
34.88±1.95 dA
95.07±0.51ijklB
S2-2
78.92±6.55 efgA
95.46±0.13 jklmB
S2-4
4.14±1.90 aA
96.24±0.65 klmnoB
S2-8
84.71±0.81 ghiA
96.55±0.67 mnoB
S2-9
89.70±0.79 hijA
94.95±0.19 ijkB
S3-1
8.08±4.44 aA
92.37±1.34 bcdefB
S3-2
76.28±6.49 efA
94.56±0.42 hijA
S3-5
73.72±7.90 eA
96.55±0.23 mnoB
S3-8
76.35±0.92 efA
96.33±0.56 klmnoB
S4-1
90.80±0.88 hijA
97.31±0.37 oB
S4-2
91.82±0.76 hijA
97.59±0.54 oB
S4-4
8.57±1.68 aA
33.20±0.68 aB
S4-5
88.63±2.77 hijA
97.21±0.38 noB
S5-1
94.44±1.80 jA
96.51±1.97 lmnoA
S5-2
79.65±1.29 efgA
91.49±1.61 bcB
S5-3
77.97±1.32 efgA
93.93±0.23 ghiB
S5-4
16.38±6.46 bA
94.88±0.50 ijkB
S5-5
26.56±7.19 cA
95.34±0.24 ijklmB
S6-1
90.12±1.02 hijA
92.76±0.54 cdefgA
S6-2
90.64±0.97 hijA
91.27±1.24 bA
S6-4
91.17±0.24 hijA
92.64±0.54 bcdefgA
S6-5
91.56±1.18 hijA
91.86±0.74 bcdeA
S6-6
79.19±0.88 efgA
92.95±0.44 defgB
S6-7
91.12±2.25 hijA
95.12±0.69 ijklmA
S6-8
18.94±2.31 bA
95.83±0.58 jklmnB
S7-1
91.58±0.95 hijA
93.35±0.72 fghA
S7-2
78.65±0.72 efgA
93.37±0.41 fghB
S7-3
91.23±1.15 hijA
91.61±0.78 bcdA
S7-4
83.54±1.90 fghA
91.89±1.02 bcdeB
S7-5
90.40±0.60 hijA
96.27±0.63 klmnoB
S8-2
80.31±3.20 efgA
93.12±0.60 efgB
S8-3
93.54±0.52 jA
95.15±0.12 ijklmB
S8-4
92.64±0.24 ijA
94.65±0.91 hijB
a, b, c
อักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
A, B
อักษรที่แตกตางกันตามแนวนอนแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
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นําเชื้อทดสอบ 15 ไอโซเลต ที่สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดสูงกวารอยละ 88 ภายในเวลา
24 ชั่วโมง มาทดสอบการยอยสลายมาลาไคทกรีนอีกครั้งในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุอาหารเหลว
nutrient broth ผสมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ซึ่งผลแสดงดังตารางที่ 2
พบวาที่เวลา 48 ชั่วโมง เชื้อทั้ง 15 ไอโซเลตสามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดสูงกวารอยละ 88 ในขณะที่เวลา
24 ชั่วโมง มีเชื้อทดสอบเพียง 9 ไอโซเลต คือ เชื้อรหัส S2-9, S6-1, S6-2, S6-4, S6-5, S7-3, S7-5, S8-3 และ
S8-4 ที่สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ไดสูงกวารอยละ 80 จึงนําเชื้อทั้ง 9 ไอโซเลต
ไปทําการจําแนกชนิดตอไป
ตารางที่ 2 รอยละการยอยสลายมาลาไคทกรีนของแบคทีเรียที่คัดเลือกในอาหารเหลว 100 มิลลิลิตร
รหัสเชื้อทดสอบ
รอยละของการยอยสลายที่ 24 ชั่วโมง รอยละของการยอยสลายที่ 48 ชั่วโมง
S2-9
82.22±1.88 fgA
90.89±1.00 bcB
S4-1
74.65±5.30 cdeA
90.65±0.52 bcB
S4-2
72.85±3.53 cdA
91.26±1.31 cdB
S4-5
69.95±1.53 cA
92.99±0.10 eB
S5-1
35.33± 6.93 aA
91.44±0.44 cdeB
S6-1
80.02±2.21 efgA
89.16±1.48 abB
S6-2
80.73±1.20 efgA
89.76±0.87 abcB
S6-4
82.29±2.87 fgA
88.88±1.24 aB
S6-5
81.34±1.42 efgA
89.99±0.42 abcB
S6-7
58.80±1.42 bA
92.58±0.60 deB
S7-1
79.21±1.36 defA
90.43±0.58 abcB
S7-3
87.27±0.30 gA
91.07±0.34 cdB
S7-5
84.40±1.92 fgA
95.10±0.64 fB
S8-3
85.15±1.10 fgA
89.95±1.32 abcB
S8-4
86.62±1.13 fgA
90.48±1.32 abcB
a, b, c
อักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
A, B
อักษรที่แตกตางกันตามแนวนอนแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
3. ผลการจําแนกชนิดของแบคทีเรีย
นําเชื้อทดสอบ 9 ไอโซเลต จากขอ 2 ที่สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 มิลลิกรัม
ตอลิตร ในขวดรูปชมพู ไดสูงกวารอยละ 80 คือ เชื้อทดสอบรหัส S2-9, S6-1, S6-2, S6-4, S6-5, S7-3,
S7-5, S8-3 และ S8-4 มาจําแนกชนิดโดยการยอมแกรม ทดสอบทางชีวเคมีและการยอยคารโบไฮเดรต
โดยใชชุดทดสอบ API 20E ผลการยอมแกรมพบวาเชื้อทั้ง 9 ไอโซเลต มีรูปรางเปนทอน และติดสีแกรมลบ
สําหรับผลการทดสอบทางชีวเคมีแสดงดังตารางที่ 3 พบวา เชื้อทดสอบรหัส S6-1, S6-2, S6-4, S6-5, S7-3,
S8-3 และ S8-4 ใหผลการทดสอบทางชีวเคมีใกลเคียงกัน คือ ใหผลเปนบวกในการทดสอบ arginine
dihydrolase, citrate, gelatinase, motility, MacConkey และ oxidation และใหผลเปนลบในการ
ทดสอบ β-galactosidase, lysine decarboxylase, ornithine decarboxylase, hydrogen sulfide,
tryptophan deaminase, indole, Voges-Proskauer, nitrites, N2 gas และ fermentation ยกเวน
urease ที่เชื้อทดสอบ S6-5 ใหผลเปนบวก แตเชื้ออื่นใหผลเปนลบ ในขณะที่เชื้อทดสอบรหัส S2-9 และ S7-5

10
มีผลการทดสอบทางชีวเคมีใกลเคียงกัน คือใหผลเปนบวกในการทดสอบ β-galactosidase, arginine dihydrolase,
citrate, Voges-Proskauer, nitrites, motility, MacConkey, oxidation และ fermentation และ
ใหผลเปนลบ ในการทดสอบ lysine decarboxylase, hydrogen sulfide, urease, indole, gelatinase,
oxidase และ N2 gas ยกเวน ornithine decarboxylase และ tryptophan deaminase ที่ใหผลตางกัน
สําหรับผล การทดสอบการยอยคารโบไฮเดรตแสดงดังตารางที่ 4 พบวาเชื้อทดสอบรหัส S2-9 และ S7-5 มีผล
การทดสอบใกลเคียงกัน คือ glucose, mannose, sorbitol, rhamnose, sucrose, melibiose,
amygdalin และ arabinose ใหผลเปนบวก ในขณะที่เชื้อทดสอบรหัส S6-1, S6-2, S6-4, S6-5, S7-3, S8-3
และ S8-4 มีผลการทดสอบที่เหมือนกัน คือใหผลเปนบวกใน glucose และ arabinose ใหผลเปนลบ
ใน mannose, inositol, sorbitol, rhamnose, sucrose, melibiose และ amygdalin
ผลการจําแนกชนิดของแบคทีเรียทั้ง 9 ไอโซเลต โดยชุดทดสอบ API 20E (ตารางที่ 5) พบวา
เชื้อทดสอบรหัส S2-9 และ S7-5 เปนสายพันธุ Enterobacter cloacae ซึ่งมีผลการทดสอบ VogesProskauer, motility, MacConkey, oxidation, fermentation และการยอยน้ํา ตาล glucose,
mannose, sorbitol, rhamnose, sucrose, melibiose และ arabinose เปนบวก และใหผลการทดสอบ
indole และ gelatinase เปนลบ สําหรับเชื้อทดสอบรหัส S6-1, S6-2, S6-4, S6-5, S7-3, S8-3 และ S8-4
เปนสายพันธุ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งมีผลการทดสอบ gelatinase, motility, MacConkey และ
การยอยน้ําตาล glucose เปนบวก และใหผลการยอยน้ําตาล mannose, inositol, sorbitol, rhamnose
และ sucrose เปน ลบ ผลที่ไดสอดคลองกับคูมือการคัดแยกแบคทีเรียในหนังสือ Bergey's Manual of
Systematic Bacteriology, Volume 2, Part B (Brenner et al., 2004) เชื้อ Enterobacter
cloacae มักพบไดในดิน น้ํา น้ําเสีย เนื้อสัตว ผิวหนังและลําไสของคนและสัตว และมักเปนสาเหตุของการ
ติดเชื้อภายในโรงพยาบาล และเชื้อ Pseudomonas aeruginosa มักพบกระจายในดิน น้ํา ขยะ และพืช
รวมทั้งในลําไสของคน เชื้อชนิดนี้ทําใหเกิดการเนาเสีย และมักเปนเชื้อฉวยโอกาสที่ทําใหเกิดการติดเชื้อใน
ผูที่ภูมิคุมกันต่ํา หรือผูปวยภายในโรงพยาบาล (กนกรัตน, 2541)
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรียที่คัดเลือก
รหัสเชื้อทดสอบ
รายการทดสอบ
S2-9 S6-1 S6-2 S6-4 S6-5 S7-3
β-galactosidase
+
Argininedihydrolase
Lysinedecarboxylase
Ornithinedecarboxylase
Citrate
Hydrogen
sulfide
Urease
Tryptophandeaminase
Indole
VogesProskauer
Gelatinase
Oxidase
Nitrites
N2 gas
Motility
MacConkey
Oxidation
Fermentation

S7-5
+

S8-3
-

S8-4
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-
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ลําดับที่

รหัสเชื้อ
ทดสอบ

glucose

mannose

inositol

sorbitol

rhamnose

sucrose

melibiose

amygdalin

arabinose

ตารางที่ 4 ผลทดสอบการยอยคารโบไฮเดรตของแบคทีเรียที่คัดเลือก

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S2-9
S6-1
S6-2
S6-4
S6-5
S7-3
S7-5
S8-3
S8-4

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ตารางที่ 5 รอยละของการจําแนกชนิดของแบคทีเรียที่คัดแยกโดยใชชุดทดสอบ API 20 E
รหัสเชื้อทดสอบ
สายพันธุ
รอยละของการจําแนกชนิด
S2-9
Enterobacter cloacae
91.3
S6-1
Pseudomonas aeruginosa
84.5
S6-2
Pseudomonas aeruginosa
84.5
S6-4
Pseudomonas aeruginosa
84.5
S6-5
Pseudomonas aeruginosa
99.9
S7-3
Pseudomonas aeruginosa
84.5
S7-5
Enterobacter cloacae
95.3
S8-3
Pseudomonas aeruginosa
84.5
S8-4
Pseudomonas aeruginosa
84.5
จากผลการจํ า แนกชนิ ด ของแบคที เ รี ย ทั้ ง 9 ไอโซเลต (ตารางที่ 5) พบว า เป น สายพั น ธุ
Enterobacter cloacae จํานวน 2 ไอโซเลต และเปนสายพันธุ Pseudomonas aeruginosa จํานวน 7
ไอโซเลต ดัง นั ้น จึง คัด เลือ กตัว แทนของเชื ้อ ทดสอบสายพัน ธุ ล ะ 1 ไอโซเลต โดยพิจ ารณาจาก
ความสามารถในการย อ ยสลายมาลาไคท ก รี น ในตารางที่ 2 ได เ ชื้ อ ทดสอบรหั ส S7-5 เป น ตั ว แทนของ
Enterobacter cloacae และเชื้อทดสอบรหัส S7-3 เปนตัวแทนของ Pseudomonas aeruginosa เพื่อ
นํามาศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีนตอไป
4. ผลการทดสอบการยอยสลายมาลาไคทกรีนทางชีวภาพ (Biodegradation)
ผลการทดสอบการย อ ยสลายมาลาไคท กรี น ทางชี ว ภาพ โดยการวัด การดูด กลืน แสงของ
อาหารเลี้ย งเชื้อ nutrient broth ผสมมาลาไคทกรีนกอนเลี้ยงเชื้อทดสอบ ดังภาพที่ 2 ปรากฏ peak ที่
ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร ซึ่งเปนความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงสูงสุดของมาลาไคทกรีน และวัดการ
ดูดกลืนแสงของอาหารเลี้ยงเชื้อหลังจากเลี้ยงเชื้อทดสอบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส pH 6.8 เปนเวลา 24
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และ 48 ชั่วโมง ดังภาพที่ 3 และ 4 ตามลําดับ พบวาความสูงของ peak ที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร
ลดลงจนเกือบหายไป ซึ่งเปนการยืนยันถึงการลดลงของมาลาไคทกรีนเกิดจากการยอยสลายทางชีวภาพโดย
เชื้อทดสอบ และตรวจไมพ บ peak ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร ซึ่งเปน ความยาวคลื่น ที่มีการ
ดูดกลืนแสงสูงสุดของลิวโคมาลาไคทกรีน (Lal and Srivastava, 2011) แสดงใหเห็นวาการยอยสลายมาลาไคทกรีน
โดยเชื้อทดสอบรหัส S7-3 และ S7-5 ไมเกิดเปนสารลิวโคมาลาไคทกรีน

ภาพที่ 2 การดูดกลืนแสงของอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient broth ผสมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm
กอนเลี้ยงเชื้อทดสอบ
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ภาพที่ 3 การดูดกลืนแสงของอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient broth ผสมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm
หลังจากเลี้ยงเชื้อ Enterobacter cloacae (S7-5) เปนเวลา 24 ชั่วโมง

ภาพที่ 4 การดูดกลืนแสงของอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient broth ผสมมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm
หลังจากเลี้ยงเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3) เปนเวลา 48 ชั่วโมง
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5. ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีน
5.1 การศึกษาผลของอุณหภูมติ อการยอยสลายมาลาไคทกรีน
ผลการศึกษาการยอยสลายมาลาไคทกรีนที่ 3 อุณหภูมิ คือ 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส
ของเชื้อทดสอบรหัส S7-3 และ S7-5 แสดงดังตารางที่ 6 และ 7 ตามลําดับ จากตารางที่ 6 พบวา เชื้อ S7-3
สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ไดรอยละ 78.79, 82.68 และ 82.62 ภายในระยะเวลา
24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยอุณหภูมิที่ใชในการบมเชื้อทั้ง 3
อุณหภูมิ ใหผลการยอยสลายมาลาไคทกรีนที่มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) แตเมื่อเลี้ยงเชื้อ
ตอไปเปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง พบวา เชื้อ S7-3 ที่บมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สามารถยอยสลาย
มาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ไดสูงถึงรอยละ 89 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) กับเชื้อ
S7-3 ที่เลี้ยงที่อุณ หภูมิ 30 และ 35 องศาเซลเซีย ส ทั้ง นี้ อาจเนื่อ งมาจากเชื้อ S7-3 เปน สายพัน ธุ
Pseudomonas aeruginosa ซึ่งสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส (Brenner et al.,
2004) ดัง นั้น ในการทดลองนี้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส คืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการยอยสลาย
มาลาไคทกรีนของเชื้อ S7-3
ตารางที่ 6 การยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3) ที่อุณหภูมิตาง ๆ
เวลา
รอยละของการยอยสลาย
30 องศาเซลเซียส
35 องศาเซลเซียส
40 องศาเซลเซียส
a
a
24 ชั่วโมง
78.79±2.87
82.68±1.68
82.62±3.00 a
48 ชั่วโมง
84.51±1.17b
84.57±1.82b
89.45±1.14a
a, b
อักษรที่แตกตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
เมื่อพิจารณาผลการยอยสลายมาลาไคทกรีนที่อุณหภูมิตาง ๆ โดยเชื้อ S7-5 ตามตารางที่ 7
พบวาทีร่ ะยะเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อ S7-5 ทีบ่ มทีอ่ ุณหภูมิ 30 และ 35 องศาเซลเซียส สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีน
เขมขน 100 ppm ไดมากกวารอยละ 92 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) กับที่อุณหภูมิ 40
องศาเซลเซี ย ส คื อ มี ก ารย อ ยสลายมาลาไคท ก รี น เพี ย งร อ ยละ 16 ถึ ง แม ว า เชื้ อ S7-5 เป น สายพั น ธุ
Enterobacter cloacae ซึ่งสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญ
อยูในชวง 30-37 องศาเซลเซียส (Brenner et al., 2004) ดังนั้นที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จึงอาจเปน
อุณหภูมิที่ไมเหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีนของเชื้อ S7-5 โดย Lv et al. (2013) ไดรายงานวา
อุณหภูมิมีผ ลกระทบตอการยอยสลายมาลาไคทกรีน โดยที่อุณหภูมิสูงจะสามารถยับ ยั้ง การยอ ยสลาย
มาลาไคทกรีนของเชื้อจุลินทรียได และเมื่อเลี้ยงเชื้อตอไปเปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง พบวา ที่อุณหภูมิ 30 และ
35 องศาเซลเซียส เชื้อ S7-5 สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ไดมากกวารอยละ 94 ซึ่งมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) กับที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส คือเชื้อ S7-5 สามารถยอยสลาย
มาลาไคทกรีนไดเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจเนื่องมาจากเหตุผลดังกลาวขางตน โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการยอยสลาย
มาลาไคทกรีนของเชื้อ S7-5 คืออุณหภูมิ 30 และ 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีการยอยสลายมาลาไคทกรีน
ไดสูงเชนเดียวกัน
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ตารางที่ 7 การยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยเชื้อ Enterobacter cloacae (S7-5) ที่อุณหภูมิตาง ๆ
เวลา
รอยละของการยอยสลาย
30 องศาเซลเซียส
35 องศาเซลเซียส
40 องศาเซลเซียส
a
a
24 ชั่วโมง
93.39±0.18
92.60±0.94
16.24±1.68b
48 ชั่วโมง
94.05±0.10a
95.35±0.48a
60.55±2.07b
a, b
อักษรที่แตกตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
เมื่อเปรียบเทียบผลการยอยสลายมาลาไคทกรีนของเชื้อทดสอบทั้ง 2 ไอโซเลต คือ S7-3 และ
S7-5 พบวา เชื้อทดสอบรหัส S7-5 ซึ่งเปนสายพันธุ Enterobacter cloacae สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีน
ไดมากกวาเชื้อทดสอบรหัส S7-3 ซึ่งเปน สายพัน ธุ Pseudomonas aeruginosa (ตารางที่ 6 และ 7)
กลาวคือ เชื้อ S7-5 มีคารอยละของการยอยสลายสูงสุดคือ รอยละ 93 และ 95 ที่อุณหภูมิ 30 และ 35
องศาเซลเซีย ส ภายในเวลา 24 และ 48 ชั่ว โมง ตามลําดับ ในขณะที่ เชื้อ S7-3 มีคารอยละของการ
ยอยสลายสูงสุดคือ รอยละ 82 และ 89 ที่อุณหภูมิ 35 และ 40 องศาเซลเซีย ส ภายในเวลา 24 และ 48
ชั่วโมง ตามลําดับ
5.2 การศึกษาผลของ pH ตอการยอยสลายมาลาไคทกรีน
ผลการยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยเชื้อทดสอบรหัส S7-3 และ S7-5 ที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
pH ตาง ๆ แสดงดังตารางที่ 8 และ 9 ตามลําดับ จากตารางที่ 8 พบวา เชื้อ S7-3 ที่เลี้ยงในอาหาร pH 7
เปนเวลา 24 ชั่วโมง สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ไดสูงสุดคือรอยละ 72 ซึ่งมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) กับที่ pH อื่น ๆ โดย pH ที่เชื้อ S7-3 สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีน
ไดรองลงมาคือ pH 6 โดยมีคารอยละของการยอยสลายเทากับ 61 แตที่ pH 4 และ 5 เชื้อ S7-3 ยอยสลาย
มาลาไคทกรีนไดเพียงรอยละ 8-9 เทานั้น Wang et al. (2011) แยกเชื้อ Achromobacter xylosoxidans
MG1 จากน้ําทิ้งของโรงงานยอมผา และศึกษาการยอยสลายมาลาไคทกรีน ของเชื้อดังกลาวที่ pH 3-12 พบวา
รอยละของการยอยสลายมาลาไคทกรีนที่ pH ตาง ๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยที่ pH 6 และ 7
มีคารอยละของการยอยสลายมาลาไคทกรีนสูงกวาที่ pH อื่น ๆ ดังนั้น pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อเปนหนึ่งใน
ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการยอยสลายมาลาไคทกรีน (Ramezani et al., 2013)
เมื่อเลี้ย งเชื้อ S7-3 ตอไปจนครบ 48 ชั่ว โมง พบวา ที่ pH 6 และ 7 เชื้อ S7-3 สามารถ
ยอยสลายมาลาไคทกรีนไดมากกวารอยละ 83 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) กับที่ pH อื่น ๆ โดย
ที่ pH 5 เชื้อ S7-3 สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดรองลงมาคือ รอยละ 67 แตที่ pH 4 การยอยสลาย
ของมาลาไคทกรีนโดยเชื้อ S7-3 แทบจะไมเพิ่มขึ้นเลย ทั้งนี้เนื่องมาจากเชื้อ S7-3 เปนสกุล Pseudomonas
ซึ่งแบคทีเรียสกุลนี้สวนใหญไมสามารถเจริญไดในสภาวะที่เปนกรด คือ pH ต่ํากวา 4.5 (Brenner et al., 2004)
ดังนั้น pH ที่เหมาะสมที่สุดในการยอยสลายของมาลาไคทกรีนของเชื้อ S7-3 คือ pH 7
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ตารางที่ 8 การยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3) ที่ pH ตาง ๆ
pH
รอยละของการยอยสลายที่ 24 ชั่วโมง รอยละของการยอยสลายที่ 48 ชั่วโมง
4
9.29±0.33d
9.39±0.37d
5
8.53±2.74d
67.49±3.66b
6
61.19±3.99b
83.27±1.26a
7
72.95±1.52a
84.72±0.48a
8
26.06±1.30c
33.41±1.90c
9
28.42±2.79c
34.05±1.78c
10
28.38±0.58c
34.49±1.42c
a, b, c
อักษรที่แตกตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
ผลการยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยเชื้อทดสอบรหัส S7-5 ที่เลี้ยงในอาหารทีมีคา pH ตาง ๆ
แสดงดังตารางที่ 9 พบวา เชื้อ S7-5 ที่เลี้ยงในอาหาร pH 6 และ 7 เปนเวลา 24 ชั่วโมง สามารถยอยสลาย
มาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ไดมากกวารอยละ 87 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) กับ
pH อื่น ๆ โดย pH ที่เชื้อ S7-5 สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดรองลงมาคือ pH 5 และ 8 โดยมีคา
รอยละของการยอยสลายคือ 61 และ 59 ตามลําดับ แตที่ pH 4 เชื้อ S7-5 ยอยสลายมาลาไคทกรีนไดนอย
มากคือประมาณรอยละ 7 เทานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากเชื้อ S7-5 ซึ่งเปนสายพันธุ Enterobacter cloacae ไม
สามารถเจริญไดที่ pH 4 สอดคลองกับงานทดลองของ Bevilacqua et al. (2010) ที่แยกแบคทีเรียสายพันธุ
Enterobacter cloacae จากผลโอลีฟอิตาลี และศึกษาการเจริญของเชื้อดังกลาวที่ pH ตาง ๆ พบวา
การเจริญของ Enterobacter cloacae เริ่มถูกยับยั้งอยางมีนัยสําคัญที่ pH 4.5 และการเจริญของเชื้อ
ดังกลาวถูกยับยั้งอยางสมบูรณที่ pH 4 และ Subudhi et al. (2013) ไดศึกษาผลกระทบของ pH ตอการ
สรางไฮโดรเจนจากน้ําตาลไซโลสโดยแบคทีเรียสายพันธุ Enterobacter cloacae DT-1 พบวา ที่ pH 4 มี
ผลกระทบต อ การเจริ ญ และการสร า งไฮโดรเจนของเชื้ อ ดั ง กล า วอย า งมี นั ย สํ า คั ญ คื อ ที่ pH นี้
เชื้อ Enterobacter cloacae DT-1 สามารถเจริญไดนอยมาก และสรางไฮโดรเจนไดนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ
ที่ pH อื่น ๆ ที่สูงขึ้น
เมื่อเลี้ยงเชื้อ S7-5 ตอไปจนครบ 48 ชั่วโมง พบวาที่ pH 5-7 เชื้อ S7-5 สามารถยอยสลาย
มาลาไคทกรีนไดมากกวารอยละ 93 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) กับ pH อื่น ๆ โดยที่
pH 8 และ 9 เชื้อ S7-5 สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดรองลงมาคือรอยละ 75 และ 72 ตามลําดับ แตที่
pH 4 เชื้อ S7-5 ยอยสลายมาลาไคทกรีนไดนอยที่สุดคือรอยละ 10 เทานั้น Saratale et al. (2011) ศึกษา
การยอยสลายสียอม Azo dyes โดยแบคทีเรียที่แยกไดจากน้ําทิ้งของโรงงานทอผา ไดรายงานไววา pH
ที่เหมาะสมสําหรับการกําจัดสียอมโดยแบคทีเรียมักจะอยูในชวงระหวาง pH 6-10 สําหรับการทดลองนี้ pH
ที่เหมาะสมที่สุดในการยอยสลายของมาลาไคทกรีนโดยเชื้อ S7-5 คือ pH 6 และ pH 7 เนื่องจากเปน pH ที่
เชื้อดังกลาวสามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดมากกวาที่ pH อื่น ๆ
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ตารางที่ 9 การยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยเชื้อ Enterobacter cloacae (S7-5) ที่ pH ตาง ๆ
pH
รอยละของการยอยสลายที่ 24 ชั่วโมง รอยละของการยอยสลายที่ 48 ชั่วโมง
4
7.37±1.23d
10.72±1.10d
5
61.53±4.73b
93.77±0.88a
6
89.85±1.64a
96.89±0.36a
7
87.95±1.83a
96.04±0.55a
8
59.64±4.10b
75.36±1.38b
9
46.91±4.83c
72.73±2.81bc
10
40.00±7.65c
70.71±3.31c
a, b, c
อักษรที่แตกตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
เมื่อเปรียบเทียบผลการยอยสลายมาลาไคทกรีนของเชื้อทดสอบทั้ง 2 ไอโซเลต คือ S7-3 และ
S7-5 พบวา เชื้อทดสอบรหัส S7-5 ซึ่งเปนสายพันธุ Enterobacter cloacae สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีน
ไดมากกวาเชื้อทดสอบรหัส S7-3 ซึ่งเปนสายพันธุ Pseudomonas aeruginosa (ตารางที่ 8 และ 9)
กลาวคือ เชื้อ S7-5 มีคารอยละของการยอยสลายสูงสุดคือ รอยละ 89 และ 96 ภายในเวลา 24 และ 48
ชั่วโมง ตามลําดับ (ที่ pH 6) ในขณะที่ เชื้อ S7-3 มีคารอยละของการยอยสลายสูงสุดคือ รอยละ 72 และ 84
ภายในเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ (ที่ pH 7)
6. ผลการศีกษาความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใชกับบอปลา
6.1 ผลการทดสอบพบวารอยละการยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 10 ppm ในน้ําบอ แสดง
ดังตารางที่ 10 พบวาชุดควบคุมและเชื้อทดสอบในน้ําบอไมฆาเชื้อ มีคารอยละการยอยสลาย 90.08 และ
91.19 ตามลําดั บ เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุ ดควบคุมและเชื้ อทดสอบในน้ํ าบ อที่ผ านการฆาเชื้ อ ซึ่งมีคารอยละ
การยอยสลาย 91.66 และ 90.11 ตามลําดับ โดยคารอยละการยอยสลายที่ใกลเคียงกันอาจเนื่องมาจาก
การที่ในน้ําบอมีสารอาหารไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเชื้อดังกลาวและมาลาไคทกรีนบางสวนอาจทํา
ปฎิกิริยากับสารอินทรียที่มีอยูในน้ําเกิดเปนตะกอน จึงทําใหมคี าการยอยสลายไมแตกตางกัน
ตารางที่ 10 รอยละการยอยสลายมาลาไคทกรีน 10 ppm โดยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3)
ในน้ําบอปลา
การฆาเชื้อ
การใสเชื้อ S7-3
รอยละของการยอยสลายที่ 24 ชั่วโมง
น้ําบอ
ชุดควบคุม
90.08
ใสเชื้อทดสอบ S7-3
91.19
น้ําบอปลอดเชื้อ
ชุดควบคุม
91.66
ใสเชื้อทดสอบ S7-3
90.11
6.2 ผลการทดสอบพบวารอยละการยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm ในน้ําบอผสม
Nutrient Broth ในอัต ราสว น 1:1 แสดงดัง ตารางที่ 11 พบวา ชุด ควบคุม และเชื้อทดสอบในน้ําบอ
ไมฆาเชื้อผสม Nutrient Broth ในอัตราสวน 1:1 มีคารอยละการยอยสลาย 22.34 และ 59.53 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบการยอยสลายกับชุดควบคุมและเชื้อทดสอบในน้ําบอที่ผานการฆาเชื้อ ซึ่งมีคารอยละการ
ยอยสลาย 46.73 และ 82.75 ตามลําดับ โดยพบวาเชื้อทดสอบในน้ําบอไมฆาเชื้อผสม Nutrient Broth
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ที่ไมฆาเชื้อ มีคารอยละการยอยสลายต่ํากวาอาจเนื่องมาจากการที่มีเชื้อจุลินทรียอื่นๆ ตามธรรมชาติในน้ําบอ
ซึ่งอาจเจริญและแยงอาหารที่เชื้อทดสอบตองใชในการเจริญเติบโต ทําใหมีคารอยละการยอยสลายไดใน
ปริมาณที่ต่ํากวาเชื้อทดสอบในน้ําบอที่ผานการฆาเชื้อซึ่งจะมีคารอยละการยอยสลายไดมากกวา เนื่องจาก
เปนน้ําที่ปลอดเชื้อ
ตารางที่ 11 การยอยสลายมาลาไคทกรีน 100 ppm โดยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3) ในน้ํา
บอปลาผสม Nutrient Broth ในอัตราสวน 1:1
การฆาเชื้อ
การใสเชื้อ S7-3
รอยละของการยอยสลายที่ 24 ชั่วโมง
น้ําบอ
ชุดควบคุม
22.34
ใสเชื้อทดสอบ S7-3
59.53
น้ําบอปลอดเชื้อ
ชุดควบคุม
46.73
ใสเชื้อทดสอบ S7-3
82.75
ผลการทดลองอาจสรุ ป ได ว า น้ํ า ในบ อ ปลามี เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ห ลากหลายตามธรรมชาติ ซึ่ ง มี
ผลกระทบตอการเจริญของเชื้อจุลินทรียเปาหมายอาจทําใหความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีน
ลดลง ดังนั้น การนําเชื้อไปใชในการยอยสลายมาลาไคทกรีนในน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรนําไปใชในน้ําที่
ได ผ านการบํ า บั ด ในเบื้ อ งต น แล ว ซึ่ งอาจเป น ขั้น ตอนสุ ด ทายของการบํ าบั ด น้ํ า ทิ้ง และควรเพิ่ม ปริ มาณ
เชื้อจุลินทรียใหเหมาะสมกับปริมาณการปนเปอนมาลาไคทกรีนและความสามารถในการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรียเปาหมายที่ตองมีการแขงขันการเจริญกับเชื้อจุลินทรียอื่น ๆ ในแหลงน้ํา
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สรุปผลการทดลอง
1. คัดแยกแบคทีเรียจากตัวอยางตะกอนดินในแหลงน้ํา 3 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ศรีสะเกษ
และพังงา ไดแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm จํานวน 33 ไอโซเลต
เมื่อนําไปทดสอบความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนพบวา มีเชื้อทดสอบ 9 ไอโซเลต ที่สามารถ
ยอยสลายมาลาไคทกรีน เขมขน 100 ppm ไดมากกวารอยละ 80 ภายในระยะเวลา 24 ชั่ว โมง ผลการ
จําแนกชนิดแบคทีเรียของเชื้อทดสอบทั้ง 9 ไอโซเลต พบวาเปนสายพันธุ Enterobacter cloacae จํานวน 2
ไอโซเลต และเปนสายพันธุ Pseudomonas aeruginosa จํานวน 7 ไอโซเลต
2. ทดสอบการยอยสลายมาลาไคทกรีนของเชื้อที่แยกไดพบวาเปนการยอยสลายทางชีวภาพ
3. สภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีนของเชื้อ Enterobacter cloacae (S7-5)
สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 ppm โดยมีคาการยอยสลายสูงสุดถึงรอยละ 96 ภายในเวลา 48
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส pH 6-7 สวนเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3) มีคาการยอยสลาย
สูงสุดที่รอยละ 89 ภายในเวลา 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส pH 7
4. ผลการทดสอบการนําเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ไปใชในการยอยสลายมาลาไคทกรีน
ในธรรมชาติใหไดอยางมีประสิทธิภาพพบวาจะตองบําบัดน้ําทิ้งในเบื้องตนเสียกอน และควรปรับปริมาณเชื้อ
ใหเหมาะสมกับปริมาณการปนเปอนมาลาไคทกรีนและความสามารถในการแขงขันการเจริญเติบโตของเชื้อ
เปาหมายกับเชื้อจุลินทรียอื่น ๆ ในแหลงน้ํา อยางไรก็ตาม วิธีการยอยสลายทางชีวภาพของมาลาไคทกรีนโดย
แบคทีเรียนี้เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนําไปใชในการกําจัดมาลาไคทกรีนที่ปนเปอนในแหลงน้ําได
ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาสายพันธุที่แยกไดในการวิจัยนี้อยางละเอียดจนถึง Strain เพื่อใหทราบวาเปนเชื้อ
กอโรคหรือไม
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ภาคผนวก

C
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ภาพผนวกที่ 1 การยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยแบคทีเรีย
C: control
1-6: เชื้อทดสอบที่สามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนได ทําใหสีของอาหารเลี้ยงเชื้อจางลง
7-9: เชื้อทดสอบทีย่ อยสลายมาลาไคทกรีนไดเล็กนอย

C

1

2

3

ภาพผนวกที่ 2 การยอยสลายมาลาไคทกรีนในขวดรูปชมพูโดยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3)
C: control
1-3: เชื้อ Pseudomonas aeruginosa (S7-3) ซ้ําที่ 1, 2 และ 3
เชื้อสามารถยอยสลายมาลาไคทกรีนไดทําใหสีจางลงเมื่อเทียบกับ control
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ภาพผนวกที่ 3 การทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรียตัวอยางโดยชุดทดสอบ API 20 E

