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บทคัดย่อ                 
  แบคทีเรีย A1 และ A3 ที่คัดแยกได้จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาภายในอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดถู้กวินิจฉัยด้วยชุดการทดสอบทางชีวเคมีเป็น Enterobacter gergoviae สามารถ
ย่อยสลาย/ดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตหรือมาลาไคธ์กรีนที่ระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรได้ถึงร้อยละ 80-100  
เมื่อบ่มเพาะเลี้ยงเช้ือที่สภาวะเขย่าความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที  อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ได้
อย่างไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  ซ่ึงท าให้สเปกตรัมเดิมของสีคริสตัลไวโอเลต (305 และ 
605 นาโนเมตร) หรือสีมาลาไคธ์กรีน (292 และ 617 นาโนเมตร) ลดลง  ส่วนเช้ือตายท าให้มีการลดลงของสีคริสตัล-    
ไวโอเลตร้อยละ 10-20  หรือการลดลงของสีมาลาไคธ์กรีนร้อยละ 40-75 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตริะหว่างเชือ้ตายในการดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีน (P<0.05)  

ค าส าคัญ :  การย่อยทางชีวภาพ  สีย้อมคริสตัลไวโอเลต  สีย้อมมาลาไคธ์กรีน   

 
Abstract 

 Bacterial Isolates, A1 and A3, were collected and isolated from Microbiology Laboratory Room, Scientific 
and Technological Equipment Building 8, Walailak University Campus, later identified as Enterobacter gergoviae by 
means of biochemical test. They showed no statistically significant  different (P<0.05) for ability to decolorize Crystal 
violet (CV) dye or Malachite green (MG) dye at a concentration of 500 mg/ml in the percentage of 80-100 when 
growing the isolate under shaking (150 rpm) condition at 37 °C  for 24 h.  Spectra analysis of supernatants was 
analysed, it showed that the spectral absorption peaks of CV (305 and 605 nm) or MG (292 and 617 nm.) was 
declined.  Moreover, the death cells showed the ability to absorb CV dye or MG dye at the percentage of 10-20 or 40-
75, respectively, no statistically significant different (P<0.05).   
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บทน า 
 สีคริสตัลไวโอเลต (crystal violet: CV) และสีมาลาไคธ์กรีน (malachite green: MG) เป็นสีย้อมในกลุ่ม         
ไตรฟีนิลมีเทน (triphenylmethane) ที่มีองค์ประกอบเป็นวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring) สามวงเช่ือมต่อกัน โดยแต่
ละวงจะมีหมู่มีเทน (methane group) ที่ต่ออยู่กับไนโตรเจนของวงแหวนดังกล่าว มักนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องส าอาง หมึกพิมพ์ การผลิตยา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สีย้อมแกรมในการศึกษาด้าน
แบคทีเรียวิทยา รวมถึงใช้ฆ่าเช้ือที่ผิวหนัง เช่น เจนเช่ียน ไวโอเลต (gentian violet) ใช้ในการท าลายหนอนพยาธิทั้งใน
มนุษย์และสัตว์ และยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา  (Au et al., 1978) แต่พบว่าสีย้อมทั้ง           
2 ชนิดมีความเป็นพิษสูงหากก าจัดทิ้งอย่างไม่ถูกวิธีและเกิดการปนเปื้อนอยู่ในส่ิงแวดล้อมเป็นเวลานานรวมทั้งสามารถ
สะสมอยู่ในส่ิงมีชีวิตได้นาน ท าให้เกิดความเป็นพิษต่อมนุษย์ โดยไปมีผลลดการสังเคราะห์ อาร์ เอ็น เอ (RNA) และ
โปรตีนในสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงมีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็ง (Diachenko, 1979) ส าหรับการแก้ปัญหาการก าจัดสีย้อมนี้มี
ทั้งวิธีทางกายภาพและทางเคมี เช่น การดูดซับ (adsorption) การตกตะกอน (coagulation) การย่อยสลายโดยใช้แสง 
(photodegradation) หรือการแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange) แต่เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูง พบตะกอนตกค้างจ านวนมาก
และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ าและท าได้ในปริมาณน้ าเสียจ ากัด จึงมีความสนใจวิธีการย่อยสลายทางชีวภาพหรือการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยชีววิธี (bioremediation) ซ่ึงสามารถท าได้ในแหล่งน้ าทิ้งขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ ามาก เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย ผลิตภัณฑ์จากการย่อยไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมเพราะสารมลพิษถูกเปลี่ยนไปเป็นมวลชีวภาพของเซลล์
จุลินทรีย์ซ่ึงเป็นสารที่คงตัวและไม่เป็นพิษ (กรประภา, 2543) และมีตะกอนตกค้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทาง
กายภาพและทางเคมี (Jadhav and Govindwar, 2006) ซ่ึงมีการรายงานวิธีการย่อยสลายสีย้อมโดยส่ิงมีชีวิต 
(biodegradation) ด้วยกลุ่มของแบคทีเรียที่อาศัยอากาศ (aerobic bacteria) แบคทีเรียที่ไม่อาศัยอากาศ  (anaerobic 
bacteria) ยีสต์ (yeast)  และสาหร่าย  (Casas et al., 2009) เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยชีววิธีที่อาศัยกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ในการย่อยสลายหรือลดปริมาณสีย้อมมากมาย (Azmi et al., 1988) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายสี
ย้อมของจุลินทรีย์ที่แยกจากดินบริเวณโรงงานย้อมสีโดยใช้สีย้อมเป็นสารตั้งต้น ( substrate) แล้วติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลงจากการวัดค่าการดูดกลืนแสงพบว่ากลุ่มจุลินทรีย์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อมแตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กับชนิดและจ านวนของจุลินทรีย์ ชนิดและความเข้มข้นของสีย้อม และระยะเวลาในการย่อยสลาย 
(ปิยวรรณ, 2544)  อีกทั้งมีการรายงานการศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อมคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์ - 
กรีนของแบคทีเรีย Sphingomonas paucimobilis ที่แยกได้บ่อน้ าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเทศตูนิเซีย
ปรากฏว่าสามารถย่อยสลายสีย้อมทั้งสองชนิดที่ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ 100% ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง 
เมื่อเติม yeast extract ผสมลงไปในอาหารเลี้ยงเช้ือชนิด mineral salts medium (MSM) (Jihane, 2009) และแบคทีเรีย 
Bacillus sp. ที่แยกได้จากพืชที่รดน้ าจากบ่อน้ าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเทศตูนิเซีย สามารถย่อยสลายสี
คริสตัลไวโอ-เลตที่ระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ถึง 100%  เมื่อเลี้ยงแบบเขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที 
ที่อุณหภูมิ 30 องศา-เซลเซียส พีเอช (pH) 7 ภายในเวลา 2.5 ช่ัวโมง (Lamine et al., 2009) 
 จะเห็นได้ว่าการย่อยสลายหรือลดปริมาณสีย้อมโดยชีววิธีดังกล่าวข้างต้น เป็นวิธีที่ง่าย สะดวกและไม่ส้ินเปลือง 
ดังนั้นจึงได้สนใจศึกษาหลักการดังกล่าว คือใช้สีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนเป็นสารตั้งต้นส าหรับการเจริญ
ของแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีทั้ง 2 ชนิดที่แยกได้จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนของสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์-
กรีนจากการศึกษาทางจุลชีววิทยาหรือชีววิทยา แล้วติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของสีย้อมจากการวัดค่าการดูดกลืนแสง
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รวมทั้งตรวจวัดประสิทธิภาพการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีน ของแบคทีเรียที่คัดแยกออกมาได้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้วิธีทางชีวภาพส าหรับฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่อไป  

  

วิธีการวิจัย 
การคัดแยกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรนี 
 ใช้ไม้พันส าลปี้ายตะกอนจากอ่างย้อมสีในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาฯ ใส่ลงในหลอดทดลองฝาเกลียว ที่มี 0.85%  
NaCl ปริมาตร 2 มิลลิลิตร แล้วน าไปเขย่าเพื่อให้ตะกอนหลุดออกจากไม้พันส าลี จากนั้นน าสารแขวนลอยไปกระจาย
เช้ือ  บนอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง Luria-Bertani Crystal violet (LCV) ที่มีสีคริสตัลไวโอเลต (500 มิลลิกรัมต่อลิตร) หรือ
อาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง Luria-Bertani Malachite green (LMG) ที่มีสีมาลาไคธ์กรีน (500 มิลลิกรัมต่อลิตร) จากนั้นน าจาน
เพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง คัดแยกโคโลนีเดี่ยวไปเพาะเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป 
ความสามารถของแบคทีเรียในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีน 
 น าแบคทีเรียที่คดัแยกได้จากขัน้ตอนก่อนหน้า ไปเพาะเลี้ยงอีกครั้งบนอาหารเลี้ยงเช้ือแขง็ LCV ที่มสีีคริสตัลไวโอ-
เลต (500 มิลลิกรัมต่อลิตร) หรืออาหารเลี้ยงเช้ือแขง็ LMG ที่มีสีมาลาไคธ์กรีน (500 มิลลิกรัมต่อลิตร) บ่มที่ 37 องศา-
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อคัดเลือกแบคทเีรียที่มคีวามสามารถในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลา-
ไคธก์รีน โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซน จากนั้นคัดเลือกโคโลนีทีใ่หข้นาดวงใสสูงสดุไปท าการศึกษาต่อใน
ขั้นต่อไป 
ความสามารถของแบคทีเรียในการทนต่อสีคริสตลัไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีน   
 แยกน าแบคทเีรียทีค่ัดเลือกจากขัน้ตอนก่อนหน้านี้ไปเลียงในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว LB หรือ Nutient broth (NB) 
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โดยใส่ 1 โคโลนีต่อหลอด แล้วน าไปบ่มทีอุ่ณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงแบบ
สภาวะเขย่า (ความเร็ว 150 รอบต่อนาที) จากนั้นน าห่วงถ่ายเชื้อถา่ยเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง LCV หรืออาหารเลี้ยง
เชื้อแข็ง LMG ที่มีระดบัความเขม้ข้นของสีย้อม  500, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 และ 20,000 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้ว
น าไปบ่มเพาะเชื้อที่สภาวะเดิม  คัดแยกโคโลนีเช้ือที่มคีวามสามารถในการทนต่อสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีน 
ที่ความเข้มข้นสูงสุดไปท าการศึกษาขั้นต่อไป  
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและมาลาไคธ์กรีนที่สภาวะเขย่า 
 น าแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไปปรับความขุ่นของเช้ือเทียบเท่า McFarland No. 0.5 มิลลิลิตร 
จากนั้นน าสารแขวนลอยเช้ือปริมาตร 1 มิลลิลิตร ถ่ายใส่ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว LCV ที่มีสีคริสตัลไวโอเลต และ
อาหารเลี้ยงเช้ือ LMG ที่มีสีมาลาไคธ์กรีน เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู่ขนาด
บรรจุ  250 มิลลิลิตร  บ่มเลี้ยงเช้ือที่สภาวะเขย่า (ความเร็ว 150 รอบต่อนาที) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แล้วเก็บ
ตัวอย่างทุกๆ 24 ช่ัวโมง เป็นเวลา 5 วัน  โดยน าตัวอย่างไปปั่นเหว่ียงที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที 
แล้วน าส่วนใสของสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตรส าหรับ CV และที่ความยาวคลื่น 
618 นาโนเมตรส าหรับ MG โดยใช้อาหารเลี้ยงเช้ือที่ไม่ได้ใส่เชื้อเป็นชุดควบคุมการทดลอง 
 ค านวณความเข้มข้นของสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีน ที่เวลาต่างๆ เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน ที่มี
ความสัมพันธ์กับค่าการดูดกลืนแสงของสีนั้นๆ พร้อมทั้งค านวณเปอร์เซ็นการลดลงของสี จากสูตร 
     เปอร์เซ็นการลดลงของสี = [(ความเข้มข้นเริ่มต้น – ความเข้มขน้ทีวั่ดได้) / ความเข้มขน้เริ่มตน้] × 100 
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การดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนของเซลล์ (แบคทีเรีย) ตาย  
 น าเช้ือแบคทีเรียที่มีความขุ่นเทียบเท่า  McFarland No. 0.5 ไปท าให้ตายด้วยการน าไปต้มที่อุณหภูมิ 80 องศา-
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วแช่ในน้ าแข็งทันที นาน 5 นาที จากนั้นน าเชื้อตายดังกล่าวไปท าการทดลองแบบเดียวกับ
ข้างต้นเพื่อทดสอบการดูดซับสีย้อม   
ศึกษาสเปกตรัมของสีคริสตลัไวโอเลตและมาลาไคธ์กรีนที่ความยาวคลื่น 305-680 นาโนเมตร 
 น าตัวอย่างอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวที่ผ่านการเลี้ยงเช้ือไปศึกษาสเปกตรัมของสีคริสตัลไวโอเลตและมาลาไคธ์กรีน ที่
ความยาวคลื่น 305–680 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบไมโครเพลท 
เปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนในชุดควบคุม (ไม่ใส่แบคทีเรีย) 
การจ าแนกชนิดของแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและมาลาไคธ์กรีน 
  น าแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายและทนต่อสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนได้ดีที่สุดไป
วินิจฉัยชนิดเชื้อโดยการศึกษาการติดสีแกรม รูปร่าง และทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 
การวิเคราะห์ผลการทดสอบการการย่อยสลายและการดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตหรอืมาลาไคธ์กรีน 
 ใช้สถิติทดสอบ One-way ANOVA เปรียบเทียบการย่อยสลายและการดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์ -
กรีน ระหว่างโคโลนีแบคทีเรียแต่ละแบบในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว  LB และ NB 
 ใช้สถิติทดสอบ Paired-sample-T test เปรียบเทียบการย่อยสลายและการดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์-
กรีนระหว่างอาหารเลื้ยงเชื้อเหลว  LB และ NB  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 สีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีน เป็นสีย้อมในกลุ่มไตรฟีนิลมีเทน ที่มีองค์ประกอบเป็นวงแหวนอะโรมาติก
สามวงเช่ือมต่อกัน นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องส าอาง หมึกพิมพ์ การผลิตยา อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร สีย้อมแกรมในการศึกษาด้านแบคทีเรียวิทยา รวมถึงใช้ฆ่าเช้ือที่ผิวหนัง แต่พบว่าสีย้อมทั้ง 2 ชนิดมีความ
เป็นพิษสูงหากก าจัดทิ้งอย่างไม่ถูกวิธีและเกิดการปนเปื้อนอยู่ในส่ิงแวดล้อมเป็นเวลานานรวมทั้งสามารถสะสมอยู่ใน
ส่ิงมีชีวิตได้นาน ท าให้เกิดความเป็นพิษต่อมนุษย์ ส าหรับการแก้ปัญหาการก าจัดสีย้อมนี้มีทั้งวิธีทางกายภาพและทางเคมี 
เช่น การดูดซับ การตกตะกอน การย่อยสลายโดยใช้แสงหรือการแลกเปลี่ยนประจุ แต่เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูง พบตะกอน
ตกค้างจ านวนมากและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ าซ่ึงท าได้ในปริมาณน้ าเสียจ ากัด จึงได้มีการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูทาง
ชีวภาพซ่ึงสามารถท าได้ในแหล่งน้ าทิ้งขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ ามาก เสียค่าใช้จ่ายน้อย ผลิตภัณฑ์จากการย่อยไม่เป็นพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อม ดังที่ได้มีรายงานการศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อมของจุลินทรีย์ที่แยกจากดินบริเวณโรงงาน
ย้อมสีโดยใช้สีย้อมเป็นสารตั้งต้น แล้วติดตามผลการเปลี่ยนแปลงด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงพบว่ากลุ่มจุลินทรีย์ต่างๆ
มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อมแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดและจ านวนของจุลินทรีย์ ชนิดและความเข้มข้น
ของสีย้อม และระยะเวลาในการย่อยสลาย (Azmi et al., 1988)  และมีรายงานว่าแบคทีเรีย Sphingomonas paucimobilis 
ที่แยกได้บ่อน้ าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเทศตูนิเซียสามารถย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์-
กรีนที่ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ 100%  ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง เมื่อเติม yeast extract ผสมลงไปใน
อาหารเลี้ยงเช้ือชนิด mineral salts medium (MSM)  (Jihane, 2009)   
 แบคทีเรีย Mycobacterium sp. สามารถย่อยสลายสีมาลาไคธ์กรีนในน้ าเสียและดินที่มีการปนเปื้อนสีย้อมดังกล่าวได้
อย่างสมบูรณ์ที่เวลา 22 ช่ัวโมง อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส  (Akad, 1991)  ในปีเดียวกันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการย่อย
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สลายสีคริสตัลไวโอเลต และสีอีก 2 ชนิดที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับสีคริสตัลไวโอเลต โดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis  
IFO 13791 พบว่าที่อัตราการเจริญของเซลล์ต่ าสีคริสตัลไวโอเลต จะถูกย่อยสลายหลังจากเวลาผ่านไป 24 ช่ัวโมง และที่
อัตราการเจริญของเซลล์สูงสีคริสตัลไวโอเลต จะถูกย่อยสลายภายในเวลา 8 ช่ัวโมง  โดยพบว่าแบคทีเรียดังกล่าวเจริญ
ได้น้อยมากเมื่อน าไปเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีส่วนผสมของสี basic auramine O.,  basic funchsin และ Victoria 
blue  (Yatome et al., 1991) อีกทั้งยังสังเกตได้ว่าการย่อยสลายสีย้อมที่ความเข้มข้นต่ าจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นของสีย้อมสูงอันอาจเนื่องมาจากฟีนอลที่ได้มาจากปฏิกิริยาดึงหมู่เมธิลออกจากโมเลกุลของสีย้อมไปรบกวน
กระบวนการออกซิเดชันภายในเซลล์ท าให้เซลล์ตาย  (Ogawa et al., 1988)  การที่แบคทีเรียมีความสามารถในการย่อย
สลายและทนต่อสีคริสตัลไวโอเลตหรือมีในกลุ่มไตรฟีนิลมีเทนได้นั้นอาจเป็นผลมาจากการมีโครงสร้างที่ เรียกว่า    
พลาสมิด (plasmid) (ไกรวุฒิ, 2541)  นอกจากนี้ความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตยังขึ้นอยู่กับการมี
เอนไซมบ์างชนิดที่สร้างขึ้นมาภายในเซลล์ (intracellular enzyme)  ดังที่ได้มีรายงานว่าเอนไซม์แลคเคสจากเช้ือรา  Irpex 
lacteus  สามารถช่วยในการก าจัดสีย้อมสังเคราะห์ reactive orange 16 และ remazol brilliant blue R  (Svobodova and 
Majcherczyk, 2008)    
  จากการคัดเลือกแบคทีเรียจากอ่างย้อมสีห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ด้วยอาหารเลื้ยงเช้ือ Luria-Bertani (LB) หรือ Nutient broth (NB) ที่มีสีคริสตัลไวโอเลต (LCV 
หรือ NCV) หรือสีมาลาไคธ์กรีน (LMG หรือ NMG) ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นแหล่งคาร์บอนหลัก โดยคาด
ว่าแบคทีเรียในสถานที่ดังกล่าวมีการสัมผัสกับสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนจากการย้อมเซลล์แบคทีเรียและมี
ความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนด้วยการใช้สีย้อมทั้ง 2 ชนิดเป็นแหล่งคาร์บอน 
(Jihane, 2009)  ซ่ึงจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถคัดแยกแบคทีเรียได้  2 ไอโซเลต (ตั้งช่ือว่า A1 และ A3) ที่สามารถย่อย
สีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และแบคทีเรีย A3 สามารถทนทานต่อสีย้อม
ที่ความเข้มข้นสูงสุดถึง 10,000 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่าแบคทีเรียใช้สีย้อมเป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับการเจริญได้ด้วย
ปฏิกิริยาการดึงหมู่เมทิล (demethylation) ออกจากโครงสร้างหลักของสีย้อมท าให้ทนทานต่อการถูกท าลายด้วยสีย้อม 
(Yatome et al., 1991; Sarnaik and Kanekar, 1999) อย่างไรก็ตามกระบวนการดึงหมู่เมธิลออกจากสีย้อมจะได้                
ฟีนอลออกมาก่อนที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้แบคทีเรียบางชนิดไม่สามารถเจริญในอาหารเลี้ยง
เชื้อที่มีความเข้มข้นของสีย้อมสูง (Ogawa et al., 1988) 
 การศึกษาความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีน ซ่ึงจะใช้สีเป็นสับสเตรทแล้ว
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 590 และ 618 นาโนเมตร ตามล าดับ โดยค านวณเปอร์เซ็น
การลดลงของสีที่ค่าการดูดกลืนแสงดังกล่าว จากการเลี้ยงแบคทีเรีย A1 และ A3 ในอาหารเลี้ยงเช้ือ LCV หรือ NCV ที่มี
สีคริสตัลไวโอเลต หรืออาหารเลี้ยงเช้ือ LMG หรือ NMG ที่มีสีมาลาไคธ์กรีน เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 
มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะเขย่า เมื่อเลี้ยงแบคทีเรียเป็นเวลา 5 วัน พบว่าแบคทีเรีย A3 จะมี
ความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตได้สูงถึง 98.95% (ในอาหารเลี้ยงเช้ือ LCV) และ 96.06% (ในอาหาร
เลี้ยงเช้ือ NCV) ส่วนการย่อยสลายสีมาลาไคธ์กรีนนั้น สามารถย่อยสลายได้สถูึง 98.59% (ในอาหารเลี้ยงเชื้อ NMG) และ 
86.66% (ในอาหารเลี้ยงเช้ือ LMG)  ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่แยกจากดินบริเวณโรงงานสามารถย่อย
สลายสีย้อมไดสู้งถึง 90-100 % เมื่อใชสี้ย้อมเป็นสับสเตรท (Azmi et al., 1988) ซ่ีงอาจเนื่องมาจากแบคทีเรียสามารถดูด
ซับสยี้อมเข้าสู่ตัวเซลล์ แล้วจึงเริ่มย่อยสลายเพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับการเจริญ (ปิยวรรณ, 2544) แต่ถ้าหากศึกษา
การดูดซับสีย้อมด้วยเซลล์แบคทีเรียตายเมื่อเลี้ยงไว้ในอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีสีคริสตัลไวโอเลต (LCV หรือ NCV) หรือ
อาหารเลี้ยงเช้ือที่มีสีมาลาไคธ์กรีน (LMG หรือ NMG) ในสภาวะการบ่มเลี้ยงเช่นเดียวกับที่เลี้ยงเซลล์มีชีวิต พบว่า 
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แบคทีเรีย A3 สามารถดูดซับสีมาลาไคธ์กรีนได้สูงถึง 81.95% (ในอาหารเลี้ยงเชื้อ LMG)  ส่วนแบคทีเรีย A1 สามารถดูด
ซับสีมาลาไคธ์กรีนได้  45.66% (ในอาหารเลี้ยงเช้ือ NMG) แต่จะดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตได้เพียง 11.74% (ในอาหาร
เลี้ยงเช้ือ NCV) อย่างไรก็ตามไม่พบการดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตในอาหารเลี้ยงเช้ือ LCV ในแบคทีเรียทั้ง 2 ไอโซเลต 
  เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสเปคตรัมของสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนที่ความยาวคลื่น 305-680 นาโน-
เมตร พบว่าสีคริสตัลไวโอเลตในอาหาร LB จะมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด 2 ช่วงคือ 305 และ 605 นาโนเมตร ในอาหาร 
NB จะมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด 2 ช่วงคือ 300 และ 580 นาโนเมตร ส่วนสีมาลาไคธ์กรีนในอาหาร LB พบว่าค่าการ
ดูดกลืนแสงสูงสุด 2 ช่วง คือ 292 และ 597 นาโนเมตร และสีมาลาไคธ์กรีนในอาหาร NB พบว่าค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด 
2 ช่วง คือ 592 และ 617 นาโนเมตร เห็นได้ว่าค่าการดูดกลืนแสงที่ความยางคลื่นดังกล่าวจะลดลงเมื่อเทียบกับสเปคตรัม
ของสีเริ่มต้นหรือสเปคตรัมของ control  (ภาพที่ 1) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของปิยวรรณ คลังช านาญ (2544) ที่ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสเปคตรัมของสีคริสตัลไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 200-700 นาโนเมตร พบว่าสีคริสตัลไวโอเลตจะมีค่า
การดูดกลืนแสง 2 ช่วง คือ 295 และ 590 นาโนเมตร โดยพบว่าสเปคตรัมของสีคริสตัลไวโอเลตที่ความยาวคลื่น         
590 นาโนเมตร จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสเปคตรัมของสีเริ่มต้นและไม่พบการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นอื่นตลอด 
7 วัน แสดงว่า แบคทีเรียท าให้ความเข้มข้นของสีคริสตัลไวโอเลตลดลงได้แต่ไม่พบสารตัวกลางชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติ
ดูดกลืนแสงที่เกิดขึ้น   
 แบคทีเรียทั้ง 2 ไอโซเลตย้อมติดสีแกรมลบ รูปท่อน และให้ผลการทดสอบทางชีวเคมีวินิจฉัยได้เป็น Enterobacter 
gergoviae  ซ่ึงเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ า อากาศ น้ าเสีย และเป็นแบคทีเรียก่อโรคในโรงพยาบาล
กล่าวได้ว่าเป็นเช้ือฉวยโอกาส สามารถก่อโรคในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ า คนชรา ผู้ป่วย เป็นต้น สามารถพบได้ในล าไส้คน
และสัตว์  การที่แบคทีเรียทั้ง 2 ไอโซเลตสามารถย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนได้นั้นอาจเนื่องมาจาก
มีโครงสร้างที่เสริมให้แบคทีเรียมีความทนทานต่อส่ิงแวดล้อม เช่น โครงสร้างเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่อยู่ช้ันนอก (outer 
membrane) (Most and Foster, 1995) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแบคทีเรียแกรมลบสามารถย่อยสลายสารประกอบ         
อะโรมาติกได ้(Mutzel et al., 1996) อย่างไรก็ตามความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีน 
โดยแบคทีเรียยังขึ้นอยู่กับชนิดและจ านวนเซลลข์องแบคทีเรีย  ระยะเวลาในการย่อยสลายสีย้อม  รวมทั้งชนิดและความ
เข้มข้นของสีย้อม   ซ่ึ งมีรายงานว่าแบคทีเรียเจริญได้ง่ายในบริเวณที่มีความเข้มข้นของสีย้อมต่ า เนื่องจากว่าในบริเวณที่
มีความเข้มข้นของสีย้อมสูงจะมีความเป็นพิษต่อเซลล์แบคทีเรียสูง  (Lamian et al., 2009)  ดังนั้นการแก้ปัญหาการ
ปนเปื้อนของสีย้อมในส่ิงแวดล้อม จึงต้องค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวเป็นส าคัญ ท าให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อมได้
ดียิ่งขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
แบคทีเรีย A1 หรือ A3 ที่คัดแยกได้จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาภายในอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 8  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ย้อมติดสีแกรมลบ รูปท่อน และถูกวินิจฉัยเป็น  Ent. gergoviae  ด้วยชุดทดสอบ
ทางชีวเคมีแสดงสมบัติในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนได้ ที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยที่แบคทีเรียทั้ง 2 ไอโซเลต สามารถยอ่ยสลายสีย้อมทั้ง 2 ชนิดได้ดี ใช้เวลาเพียง 1-2 วัน เมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือที่
มีสีย้อมคริสตัลไวโอเล็ต (LCV หรือ NCV) หรือสีย้อมมาลาไคธ์กรีน (LMG หรือ NMG) และพบการเปลี่ยนแปลงลดลง
ของสเปคตรัมสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนที่ความยาวคลื่นเดิม (305-680 นาโนเมตร) นอกจากนี้ยังพบว่า
แบคทีเรีย A3 มีความทนทานต่อสีย้อมที่ความเข้มข้นสูงสุดถึง 10,000 มิลลิกรัมต่อลิตร  อีกทั้งยังพบว่าเซลล์ตายของ
แบคทีเรียทั้ง  2 ไอโซเลต มีความสามารถในการดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนไม่แตกต่างกัน  
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ภาพที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงของสีคริสตัลไวโอเลตและมาลาไคธ์กรีนที่ความยาวคลื่น 305-680 นาโนเมตรในวันที่ 5  
ของการบ่มเลี้ยงเชื้อ   
 ก, การย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว  LCV วันที่ 5; ข, การย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตใน
อาหารเลี้ยงเช้ือเหลว NCV วันที่ 5;  ค,  การย่อยสลายสีมาลาไคธ์กรีนในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว LMG วันที่ 5;  ง, การย่อย
สลายสีมาลาไคธ์กรีนในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว NMG วันที่ 5 
 

ค าขอบคุณ 
 การศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และขอขอบคุณส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณ-
สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมือในการท าวิจัย 
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