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บทกัดย่อ 
การก์ดเลอกแบกท่เริยจากด้าอย่างดินในชุมเหมองแร่เก่าฬดเหมองชุตจากอำ๓อรไไนทินุลข่ จ้งหวัดนกรศวแรรมราข 

นสามารถบ่าบ่ดสไรนนุ ตะกั่ว นองแตงและแกดเมขม ทนว่าสามารถกัดแยกแนกท่เริยที่ทเม)รถเจริญในอาหารเลขงเช"อชนิด 
TSA ผสมสารนนุได้ II ไอใจ(เลต ตะกั่ว 15 ไอใจ(เลต ทองแตง 8 ไอใจ(เลตแทะ แกตเมขม 2 ไอใจ(เลต ก!รทดสอบ 
ประส๊ทรกาทก!รบ่!นัดสารหนุในระด้บ 1 นิลทกร้มต่อลตร ทบร่าแบกท่เริยทามารถทดปริมาณท!รนนุาด้ร้อยทะ7-61 กไร 
บ่!บ่ดตะกั่วในระด้น 10 นิทล๊ทร้มต่ทลดร แนกฑเริขสามารถทดได้ร้อยทะ 9-68 การบ่!นัดทองแดงในระด้น 10 มทล๊กรัมต่อ 
ลิตร แบกท่เริขสามารทลตได้ร้อยทะ 8-40 และนิาไ0โจแลต KRD KKII K.RM KRO K.CDI3 และ KCDI4 ไปฉายรังสืแกมมา 
ที่ระด้บ 2-10 กํใสเกรน ทบว่าประททธภาทในกใรทนทานต่อโลหะหนักทงสํ่ชนิดเทินขึ้นใตยเหมขึ๋นตั๋งแต่ร้อยทะ 125-166 
ในทรณทารนนุ ร้อยทะ 0-50 กรQJทองแตง ร้อยทะ 0-18 ทรณตะกั่ว แทะร้ทขทะ 0-17 กรณแกต(นิยม นอกจไกนิ"ทนว่ไ 
แมกท่เริยสไม!รททยู่รอดแทงจ!กก!รเกึมที่ 4 แทะ -10 องศาเซลท์!ขส เป็นระชะ(วสาประมาณ 6 เด้อน เนอนิ)สาขท้นธุ' 
แนคนิเรขที่!)ร้นป^ท้นธุด้วยร้งสืแทนม)มาทดสทบการบ่!แตส!รนนุในสภ!ทหในัออกซเจนและไม่ในออกช๊เจนในส!รละลาย 
(ปนโตน (1%) ที่นิปริม)ณส!รทนุเร่เมข้น 10 มททกรันต่อทตร ทบว่านิประสัทรก)ทในการบ่านัตสารหนุาด้ดีกว่าสาขท้นธุ 
ตงเดินเทียงไม่เก๊นร้อขละ 17 ดาดว่)ฌองจากกวามเข้มข้นที่ใข้ถูงเก๊นไป จากนนท่ากใรทกน)แนวทไงก่อนกไรบํไนัดไทหะหนัก 
ในถังปฎิกิริยไที่นรรชุดินที่ด้องการน!บ่ตโทหะหนัก หนว่าการเตริขมถังปฎก๊ริยากวรบรร^ดินแทะกราดผสมในอตราส่วน 
I ต่อ 1 เทอโห้การระบายนาในทอทมน'ทำได้ร สดรทา)ทรที่เหมาะสมในการขยายเช0และเลขงในระบบที่มขนาดใหญ่ 
ทนว่!ก!กนาตาทนผ่านกระบวนก!รข่อขด้วขกรดแทะปรับกว!มเป็นกรด-ต่!งแนกหีเริขส!มารถเจริญได้ด และก)รเจริญขทง 
เชึ่ทที่ศกพาใส่ในดินนิการเจริญได้ดิใดยปริมาณแบกทีเริขหนิบได้มการเทิมขึ๋นในช่วงวันที่ 1-5 ของการทดลอง แสะนิ 
แนวในิมเจริญข้าทงในช่)งเวลาหล้งจากวันที่ 5 จงกวรนิการเต็มสารอานารให้แบกทิเริขในช่วงประม)ณ 5 วันต่อทรั้งระหว่าง 
ก)รทดลองบ่)นัดดินในถังปQกิริยา 
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Abst rac t 
The objective of tilts study was to isolate soil bacteria capabic to remove 4 heavy metals, namely, arsenic 

(As(IIH), lead l'b(ID) copper (Cu(ID) and cadmium from old tin mine in Ronpiboon district, Nakhon Sri Thamarat. It was 
found that there were bacteria which capable to resist arsenic, lead and copper II. 15. 8 and 2 isolates, respectively. The 
arsenic removal efficiency of these bactcria was evaluated at the low concentration of I ng/ml with the results of 7-61%. 
The lead and copper removal efficiencies at 10 mg/1 were found at the range of 9-98% and 8-40%, respectively. Six 
isolates of bacteria (KRD. KRH. KRM. KRO. K.CDI3 and KCDI4) were selected to be irradiated by gamma radiation at 
the levels of 2-10 kGy. The heavy metals resistance was found increase in the range of 125-16% for arsenic. 
0-50% for copper. 0-18% for lead and 0-17% for cadmium, respectively. Also it was found that the low temperature at 4 
and -40 degree Celsius can prolong the bacterial survival up to 6 months. Later the arsenic removal experiment in liquid 
medium was conducted and it was found that the mutants can perform slightly better than wild type only >17%. It was 
due to the initial concentration of arsenic was too high (10 mg'l). The preliminary study of arsenic removal in soil was 
also conducted using pack-bed reactor. We found the proper ratio of pack material (soil and gravel) was 1:1 to promote 
the liquid and air circulation. The suitable medium was found to be acidified molass solution which were found promote 
the growth of tested battens! isolates.". 

Keywords: biorcinediation. heavy metal, arsenic, old tin mine, Ronpiboon district, bactcna, gamma radiation 

คำนำ 

ปิญหาเกึ่ยวกับการแทร่ทระจายของใลหะหนักในสิ่งแวดสัอ)Jทึ่เพมถูงขนเรึ่อยๆ เนองจากการปล่อยของเสียลงถู่ 
ธรรนชาดํ เข่น สารเคมีจากการเกบคร โรงงานอุดสาหกรรพ ของเหลอใช้จากชุเ)ชน และจากหอุมฝิงทลบขยะ นับ)?เนปิญหา 
สำกัญทิ้งท 11 การแหหย์และสาธารณถูขใน!ใจชุนัน โลหะหนักทึ่ถูIIปล่อยออกถู่ส์งแวดส์เอมจะสะสมและทำยทอดไปดาพ 
ห่วงโช่อาหารจน0งมบุพข ชึ่งการไดัรับใลหะหนักเช้าสู่ร่างกายนจะสะสมจน)ปีนกันคราขในทึ่ถูด ดังโรคที่เ'จักกันดี เข่น 
โรคมีน!มาดะจากทิพของปรอท ใรกอิไตราดจากทิพของแคดเมียม แทะใรคาช้ด่าชึ่งเก๊ดจากทิพของสารหนุ กังนิ้นจงมี 
กวามจำเป็นทึ่จะค้องหาวิธการฟ้า!ใดใลหะหนักไนธรรมชาดิทึ่มีประสิทธิกาทและเหมาะสมกันทิน ml ไสัรับก!รปนเส์อน 
การบ่!นัดโลหะพนักดัวขวิธีดํ่งเดิม ทบว่ามีร!ก!ถูง และไแ'มีประสิทธิภาท ดังมนก!รสีกพ!ไท้เข้!ใจถึงบทบาทของชุทินทริข์ 
ในวัฎจ้กรของแร่ธ!ตุ ส!ม!รถนํ!ม!ประ(เทค์ใช้เพอก)รฟ้นชีาสภาพ (Biorcmediation) ในการท่าจัดโลหะหนักใน 
สํ่งแวดสัอมไดั ;!iงในปีจชุ!โนมีกวาฆสนใจในการใช้วิธีทางชีวภาพมาใช้ดูดชันใลหะหนักจ!ทสิงพ.วดสัอมเนึ๋กงจ!กมีขอด 
หท!ยประการเมึ่อเทียนกันวิธีก!รทางทายภาทแทะทางเคมี เข่น ส!ม!รถใช้ไสัดีกับนํ้าเสียปริมาณม!กเนึ่องจ!กมีการดูดชันที่ 
รวดเร็วและสามารถทดปริมาณโลหะหนักใท้ดํ่!ลงในระดับส่วนในท้นสั!นส่าน (พหนี) แทะสามารถท่าจัดใลหะหนัก 
ร่วมกันใดัหลายชนด [1] 

ในประเทศไทยไดัมีร!ขงานการทนสารหนุในบ่อนํ้าใช้!)ริโภคบริเวณอำเภอร่อนทินุลย์จังหวัดนกรศริธรรมราชในปี 
ห.ศ. 2530 แทะอำเภอบ้นนังสดาร่ จังบวัดขะลา สารหนุที่ปนเส์อนมีปริมาณดํ่งแด่ 21-16,000 มีลลิกรัมต่อกิโลกรัม [2] ส!รหนุ 
ทิ่ทบในอำ๓กร่อนทินุลย์อยู่รวมกันส!ขแร่ดีบุกใคยส!รนนุจะอยู่ใน2ปของอาร่ชีในาทไรค์(FeAsS) หริอไนรูปส์น!!มีชัทไฟ่ค 



เป็นองกประกอบ การนพรไาระจ!ขของศทหนุใบพึ๋นที่นาด«ากกิ9กรรฆการทำฌมีทงแร่สื^ททำให้สาร!(นุในเปทารขในไพไรด 
ที่ปนอยู่กันสายแร่ดีโเกถูกชุดออกนาด้วย ในกระนานการการแยกแร ,ออก อาร'ซิโน,เพไรต่ถูกแขกออกนากับนางแร่แทะปล่อย 
แงไ? บริเวณที่จัดว่าอยู่ในทชุ่มเสิ่ยงได้แก่ เหมองแร,ถ่านหิน ด้ใเก ทองกำ ตะกั่ว และเงน ปกดิสารประกอบซัลไฟ่ต่สารหนุจะ 
เกิดปฎกิริยาทางเกมได้นัอยนากแต่ด้ามแบกท่เริยอยู่ปฎ๊กิริยาจะถูกเร่งท! 106 เท่า [3] แบกหเรียซัณฟ่อร'ออกซิได'•ช์ซิงแบกท่เริย 
ได้แก่ ThiobacWusftrrooxidans ทิ่สามารทออกซิไตขธาตุกำมะก้นในแรพซิในไทไรด'ได้ [4) 

การทยาขามน!แนวทางแกัปญนาการแพร่กระจาขของโลหะหนักด้วยวิธทางซิวภาพอาศ้ขหสักการกัดเทอกสํ่งน๊ชวด 
จากแหล่งปนเปีอนใลหะหนักโดยเฉพาะอย่างขิ่งแบกทีเริขที่มีคุณสมนัสืเจริญได้ใบที่นิปริมาณโลหะ!นน้า จากการรกพาหบ )า 
แบกท่เริขสาขหันชุที่เก็บตัวอย่างฉากดิบตะกอนและตัวอย่างนาที่รองริ'บางาหิ้งจากชุมชนและโรงงานธุตสาหกรรมสามารทถค 
ปริมาณโลหะหนักได้ [5] การรกพาใช้สิ ่งรชีวิตแ!?เขปึโทนะหนักปนเฟ้อนในสิ ่งแวดสัอมรการรกพ!ไนสิ ่งรชีวิคหล!ย 
ชนิดไม่ว่!จะเป็นพีช รา สานร่าย และแบกทีเริย ผลก!รสืกพาการบ่านัดสารหนุปนเฟ้อนในน!ที่อำเภอร่อนพนุลย่ จัง!ทด 
นกรสริธรรมราชด้วยการฟ้นชวภาพ (bioremediation) โดยใช้แบกท่เริย ThiobacUlus ferrooxidans พบว่าในตัวอย่างนํ๋าที่ 
ปนเฟ้อนสารหนุปริมาณสารหนุลดลงร้อยละ 18.6-86.8 16) และจากการกัดเสือกเชื้อราจากตัวอย่างแหล่งปนเใใอนโลหะหนักที่ 
อำเภอร่อนหินุลV จังหวัดนกรทริธรรนราชเพื่อบำนัดโลหะหนักชาใดสารหนุ พนว่!สานารกบ่าบัดสารนนุใด้ถูง^ดกงร้อยละ 
38 [2] 

งานวิจัยกรงนิ ๋รวัตชุประสงกเพื ่อทำการกัดเลอกแบกท่เรีข จากชุม(หมองแร่เก่า ในอำเภอร่อนหนุลผ จังหวัด 
นกรส'ร,ธรรมราช ที่รคุณสมบํตด้านทานโลหะหนักห้าชนิด สือ สารหนุ ตะกั่ว ทองแดง และแทดเมยม และเปริขบเท่ขบ 
ประสิทธิภาทก!รบำนัดโลหะหนักของแบกท่เริขที ่ค ้ดเลอกเพื ่อนำมาปร้บป^ส!ยหันธุแนกท่เริยที ่ก ํดเลอกโดยใช้รังส๊ 
แกมมา จากนํ่นทำการรกพาแนวหางการเบื้องต้นในการบ่านัดเฉหาะสารหนุในดินเพื่อเหมประสิทธิภาหในการบำนัดใลหะ 
หนัก กันเป็นแนวทางในการหั.ขนาการบ่านัดดินและนํ'าที่นิการปนเฟ้อนสารหนุในพื้นที่ท่าการเทพตรของอำเกอริอนพนุลข์ 
นริอพื้นที่ส์นที่มป็ญหากลายกันต่อไป 

ลูปกรฒเ!ละวิธการทดลอง 

การ(กีบตัวอย่างดิน 

เก็นตัวอย่างดินและนาจากชุมเนมองแร่เก่าชนิดเนมองชุดที่พบปิญหนา!รแพร'กระจายของสารหนุ หม่ที่ 2 ตำบล 
หินตกอำ๓อร,อนหินุลย่จังหวัดนกรสริธรรมราช 
ทารวิเคราะหโลหะหนัก 

การวิเกราะหิโลหะหนักชนิดสารหนุ ตะกั่ว ปรอท แกดเรยม และททงแดง]ช้วิธีวิเกราะหินาตรราน [7] การ 
วิ(กร!ะห์ปริม!ณสารหนุ ใช้เกรองวิ(ทราะหํไลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrophotometer) ชนิด Hydride ส่วน 
แกดเรขม ตะกั่ว แทะทองแดง ใช้เก^องวิ(กราะห้โลหะหนักชนิด Flame ยึ่ห้อ Analytik jena ^น novAA 300 โดยใช้หลอด 
กำเนิดแสงจำเพาะในกวามขาวกลํ่นที่เหมาะสม 

การกัดเลอกแบกฑีเรียที่รคุณสมบัค๊เฉริญได้ในอาหารผสมโลหะหนัก 
การกัดเลอกแบกท(ริยที่รคุณสมบัติด้านทานโลหะหนัก นำตัวอย่างดินที่เกึนจ!กชุมเหมองแร่)!งหมดมาแยกเชื้อ 

แนกท่เรียที่มคุณสมนัดิเจริญได้ในอาหารเลขงเชื้อผสมสารนนุ แกดเรยม ตะกั่ว และทองแดง 50 ไมโกรกร้มต่อฆิลลลตร 



โดยชั่งค๊นจํไนวน 10 กรัม ใส่ทงในสารaะลาขเ «0จไง (NaCI 0.85%) 90 มทลลคร ที่แไนกแฆ่ไเชื้อ เขย่าเทอนขกเชื้0ดัาข 
เกรึ๋องเขย่า ความเรีวร0บ 180 รอบค่อนาที ที่ชุณพภูนิบ้องเปึบเวสา I ชั่วโบง เถยงเชื ้อดายเทกนิก pour plate บ่มเชอทิ่ 
คุณทภูมิ 35 องคาเชสเชยส เป็นเวลา 48 ชั่วใมง ตรวจสอบการเจริญของแบกทีเรีย นับจำนวนใกไสนิ แสะ(กีบคัวอย่าง 
แบกทีเรผทอน่ามาทคสอน 

ป้าแบกทีเริยที่เจริญในอาทาร Tiyptic Soya Agar(TSA) ที่แสนใสพะหนักบาแสกเชื้อใบ้บริชุท?ใดขเทดนิก streak 
plaieltfiดัแบกทีเรีอใกใสนิเดยาดูสักพณะโกโทนิ6อบแกรบดูท้กพณะเชลล์แทะทดสอบคุณสมป้ดทไงชีวเกบเนองด้นเฑอ 
จำแนกแบกทีเรขทีมกวามแดกค่างกันเทอ^มาศกพาดวไมเข้นข้นถูงสุดของใลทะพนักที่แบกทีเรียสาบารถเจริญได้แสะ 
ทดสอบประสืทเภาทการบิท!ดโสพะหนัก 

การกกพไกวไมเข้มข้นสูงชุดของโทหะหนักที่แบกทีเรียสไนเรสเจรีญาดั 

แบกทีเรีขแค่ทะไอใชเลคที ่มกวามแดกค่างกับป้ามาทดสอบพากวามเข้ม 1ข้นของสารหไ/แกดเมียม ดะกั่ว แทะ 
ทองแดงถูงสุดที่แบกฑเรีอสามารถเจริญได้ใดขไข้ว๊เ tube dilution method คัดแปทง'®ไก [8] เตริยมใลหะหนักแทบอาหาร 
เลขงเชื้อแบบเหทว TSB ใดยใข้โทหะหนักชนิดค่ เงๆ อาหารเลขงเชื้อฅสมโลหะหนักที่เดรขบมดวาบเข้มข้นดํ่งแค่ 0, 50. 
100. 150. 200. 250, 300. 350. 400. 450. 500. 550. 600. 650. 700, 750. 8๓. -850. 900. 950 แทะ 1.000 ใมใกรกรัมต่อ 
มลลล๊ดรเตรียมไflนหทอดทดทองหสังจากนันป้าแบกทีเริขแต่ทะไอโชเลดอไช ุ 12-24 ชั่วใมงาดก่เการดูดกลึนแสงที่กวาม 
ยาวกทน 600 น)ในเมดรเท่ากับ 0.5 ปริมาดร 200 ามโกรลครใส่ลงในอาหารเลยงเชื้อที่มควานเข้มข้นของใลทะทนักในแค่ละ 
ระคับกวามเข้มข้น ใดทที่กวามเข้มข้น 0 ไมไกรกรัมค่อนิลทลิดรเป็นชุดกาบคุมบาก และในแค่ทะระดับดา)มเข้มข้นของ 
ไลหะหนักที่ไม่ใส่แบกทีเรียเป็นชุดกวบคุมสน หสังจากนํ่นนัาไปเทไะเสิ'ยงในดูบ่มที่ชุณหภูนิ 35 องศาเชทเชยท แสะอ่านพล 
ไนเาลา 24. 48. 72. % แทะ 120 ชั่วใมง ทวามเข้มข้นสุงสุดของใสพะหนักที่แนดทีเรียสามารทเจริญได้ เป็นกากวามสามารถ 
ในการดานทานไทหะหนักภูงสุดของแบกทีเรือ 

กไรทดทอบประสทรภไทการบ่าบัดใสหะหนักไนอาหไรเหสว 

กไรทดสอบประส่ทเกาทการบิานัดสารหy ไข้ระดับกาามเข้มข้นเท่ากับ 1.5 แทะ 10 นสทกรันค่กสิดร ส่วนดะกั่ว 
แสะทองแดงที่กวามเข้มข้น 5. 10แทะ 50 มททกรันค่อทดร โดขเดริยมโทหะหนักแสมสารทะทาย peptone รัอยทะ! ดามกวาม 
เข้มข้นที่กํไหนด ปรันใ]ริมาครสุดทายเท่ากับ 50 มิลลิลดร กากวามเป็นกรด-ค่ไงเท่ากับ 7 หสังจไกนมป้าแบกทีเรืยแค่สะไอโซ 
(ลด ปริมาดร 500 ไมไกรล๊ดรใส่ลงในอาหารเลยงเชื้อแสมโลหะหนัก ส่านชุดกวนคุมไม่ใส่แบกทีเรีข เทยงเชื้อโดขใข้เดรอง 
เขข่าแทะคุ่นฟลาส!าทวามเรีวรอน 100 รอบค่อนาที ที่คุณบภูนิ 35 องศาเชลเชียส เป็นเวท! 24 ชั่วในง จากนํ่นป้ไไปป่นแขก 
ตะกอนแบกทีเริยออกด้วยเกรองป่นตกดะกอนกวานเรวสุงที่กวาม!!วรอบ 12.000 รอบค่อน)ทีเป็นทลา 10 นาทีเทอแยก 
แบกทีเริยออกจากทาหไรเลขงเชื้อ จากนํ๋พป้ไอาหารเลขนชื้อส่วนนนที่ดทตะทอนแบกทีเรีขแสัวมาวัดปริมาณโลหะหนักด้วย 
เกรทงาเกราะบ้โลหะหนัแเหอหไรัอขทะของการลดปริมาณโลหะหนัก 

กเรทดทองปรับป-}งประรทธภาทของแบกที!รีขบ่ไบัดใสทะหนักใดยใชัรังสีแกมมไ 
ป้าเชื้อแบกทีเริขทีกัดแผกไวัได้นไพ่!นกระบวนการงายรังสีแกมบาด้วยปริบาผรังสี 2.4. 6, 8 แทะ 10 กโทเกรข 

ดรวจนับจํเนวนแบกทีเรียที ่รอดคเขป้าไปส์านวณกํไ D | 0 Values แด้วไข้เป็นเกณฑ์ในทารกำพนดปริม)ณรังสีที ่เทมาะสบ 
เหอใข้ฉายรังสีเชื้อแบกทีเรินดังกท่าว กัดเทอกสไยท้นธุที่มประสีท?กาทถูง ท้าการทดสอบเปรียบเทียบประสีท?ภาพในท-ท 
บ่านัดใสทะทป้ทของแบกทีเรียที่พ่ไนการงไยรังสีแทะแบกทีเรียที่กัดแยกไวัเชว๊เกไรที่กท่ไวมาข้ไงด้น 



กดส ทนก n o ยู่')ข rt าเชช MOJO inn ทเทีมฑื่ 4 l iar - 40 ชงคาเซลเซียส เป็นระทะเว(แประม101 6 เด ิ 0 พ 

นำเชื้อที่เก็นในอาห!รเรข!ที่ 4 อ!ศ!เซลเขยส แสะเก็บในกลิเซอรชท 15% ที่ -40 อ!ศ!เซลเซขท มนสิ"ยงในชาหาร 
TSB เป็นเวท! 48 ไทใพง นำนาขีดเชื้ชซาบนชาหารแขึง TSA และสังเกตความสามารทในการเจริญ 

ทดสอบคว!มสเพแสในก!รเจริญในส!รทะล!ขเปปใคนร้อยทะ I ขชงแบกทีเริย แ0ะทดสอบการบ่าบัดสารหyในสกาพที่ให้ 
ชชกซีเจนnaะไม ,ให้ee กซีเจน 

นำเชื้อแบคที!ริยสายพันธุที่พ่!นแสะไม่พ่านการจาชรังสิ ใดยปรับทวามชุ่นของเชื ้อให้เท่ากัน 0.5 ทึ่ 600 น!ในเมตร 
Ifปิเปดดูตเช ื ้อม! 100 ใมใกรทิตร ใส่ในขวด4ป*มทุ ่ที ่บรร}สารสะสายเปปโตนร้ชยทะ 1 แทะแสมสารหนุที ่ระด้บดวาม 
เข้มข้น 0 แสะ 10 นิลลิกร้มต่อทิดร แน่งก!รฑดทอง 2 ใ[ต ทอ นิ!ใปเขข่ เบนเกรองเขข่!เป็นเวท! 48 ซั๋วโนง แทะชุดที่ 2 ว!งที่ 
quiหทุมห้อง เก็บตัวอย่างเทํ่อวัดก!กวามชุ่นแทะปริม )0เโทพะหนักท 0. 4, 8, 12 แสะ 24 ขาโมง นันท่กแท 

9 

ทดสชบภูตรช!หารที่เหมาะสมในกา•รขยายเขชแaะเทยงในระบบที่?เขนาคใหญ่ 
ท่าการทดสชนการเจริญเดินใตขชงเชื้ชแนกท่เริฃทตสอบในอาห!รเทยงเชื้อที่ชงทประกทบราคาถูกแทะหใง่ใย ใดย 

ได้เลอกใข้กากนาดาลเป็นแหท่งกเร่'บอน ใดยใข้สตรด้ตแปลง*!ก (9) ซึ่งนิวเการย่อๆ ด้งนิ' ท่าการเตริยมส!รละล!ย 
ท!กนิ'าด!ส (stock molasses) ไข้ก!กน!ด!ท 600 กรัม นำมาละทายในินา 1000 นิททิทิตร ใข้แท่งแกัวกนให้เข้!กัน ฟ้าเข้!^ 
ดูดทวัน เต่มกรดซ้ทริกเข้มข้นทงไป 2 นิลทิทิดร นำไปตมที่ 90 องส!เซลเซียส เป็นเวท! 2 ชั่วโมง จ!กใงํ่นท่เท!รเตริขม 
ทาทารที่นิก!ทนํ๋ใด!ทโดยไข้ก!กน!ต!ลที่ได้ 1 นิลทิลิตร เติมนํ้แ!ทนทงไป 5 มลลิลิตร (1 ะ ร) ใดขแบ่งใส่หลอดทดททง 
หลอตทะ 10 นิลลิลิตร นํ!ไปท่าให้ปราศจากเชื้ทด้วยกวามร้อนชื้น 121 องศาเซลเซีขสเป็นเวลา 15 นาท่ tากนั้นนำเชื ้อที ่ 
เตริขมได้ ใตขปรับกวามชุ่นของเชื้อให้เท่ากับ 0.5 ที่ 600 นาโนเมตร ใ1ร!](ปดดูดเชื้อมา 100 ไมใครลิตร ใส่ไนนลอดชานาร 
กากนาดาทที่เตริขมไ'? นำไปเขย่าบนเกรํ่องเขย่าเป็นเวทา 24-48 ซั่วใมง บันทีกแล ส่าหรับภูดรอาหารส่าหรับ Bacillus sp. 
ดัดแปลง»วก[10] 

ทดสชนกใรเปชยพแปaง!]ริมใณแบกทีเริข่เนดินทิ ่ระยะ!วลใค่แๅ 
เตริยมด้วทย่างดินโดยนำดัวอย่างดินนั้าหนัก 50 กรัม ใส่นลอดหลาสดิกขนาด 50 นิลลิลิตร และนึ่งข่าเชื้ชที่ 

คุณหภูนิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวท! 15 นาที ก่อนนำมาใข้เตริยมตัวอย่างเชื้อแบกห!ริขที่พ่านแทะาม่พ่1นการจาขรังสิเลขง 
ในขวตiปชมธุ ่ขน!ต 250 นิลลิลิตรที่นิส!รละลาย peptone ร้อขละ I ไ)ริมาณ 100 นิลลิลิตร น่มที่คุณหทุนิ วางบน!ครึ๋องเขย่า 
เป็นเวลา 24 *วโมง นำเชื้อที่เตริขมได้จากข้อ 2 โดขหบุนเหวํ่ขงที่ 12.000 รอบต่อนาที ที่อุทเหทุม 3 องสาเซลเซีขส เป็นเวทใ 
10 นาที แสะนำตะกอนเชื้อที่ได้ปรับความชุ่มให้เท่ากับ 0.5 ที่ 600 nm 

การทดทชงเดรึชมร[ตการฑดทยง แน่งเป็น 2 ชุด ทอ 
- หทอดทดลองที่ I บรร^ดิน 50 กรัน + สารสะลาย peptone ร้อยทะ I ปริมาตร 30 นิลลิลิตร + เชื้อแบกทีเริย 

ทดสอบที่ความชุ่ม 0.5 ปริมาตร 100 ไมใกรลิตร (ไข้เป็นชุดกวนคุน) 
- หลอดทดลองที่ 2 บรร^ดิน 50 กรัม + สารทะทาย peptone ร้อยทะ I ปริมาตร 30 นิลลิลิตร + เชื้อแนททีเริย 

ทตสทบที่ทวานชุ่น 0.5 ปริมาตร 100 ไมไกรลิตร + สารหนุเข้มข้น 10 นิทลิกรัมต่อลิตร 
นำไปเอยงบนเทรึ๋องเขย่าแบบเอียง (reciprocal shaker) เกีนตัวอย่างที่ระยะเวทา 1.2 . 3. 5 แสะ 7 วัน ตรวจสทบก!ร 

เปทึ่ขนแปลงการแริญของเชื ้อทไส่ โตชเใ/ริขบเทีขบปริมาณที่ใส่สงไปกับกัตรารอดของเชื้อ โตขนำมาท่!การ pour plate แทะ 
นับจำนวนโคโทนิของเชื้อแบคทีเริขที่เจริญได้ • • 



ผสการทดฝ็อง)๓ะวิจารณั 

I . กา-นกํบดัวอข่!งน!แสะคิพจ!กรเมเหมองแร่ อ่แภอร,อพทินุลย่ จังหวัดนกรกรีBรรมร!* 
แสก!รวิเกราะหคุผสมนัดิทางเดมื กาอภาท และชุล*ววิทย!จ!กดัวอช่!งป้าแทะดินที่เกีบจากรเมเหนองแร่ไนอํไเกอ 

ร่อนหนุทย จังหวัดนครทา1รรม51* ใ«01 กีบดัวอช่าง 6 ชุด ชุดทะ 3 *า ดังแสดงในคารางที่ I สำหรับดัาอช่างป้'าแทะดาราง 
ที่ 2 สำทรับดัวอช่างดิน 
ดารนที่ I แสดงผกก!รตราจาดคุณภ1«นาจากาเนเหมอง!!ร'!ก่า*นิด!)!มองชุด หยู่ 2ด่านaหินตก 011 กอ 

ร่อนriyau จ.นครครรรรมร!* 
ดั*นิคุณกาทนํ๋า หน่วย ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

คุณหภูม ° c 30.5 29.7 29.9 29.6 29.6 29.5 
ความนำไฟฟ้า mS.'cm 0.145 0.141 0.073 0.073 0.140 0.139 

TDS mg/l 86 84 43 44 84 89 
DO % 66.7 54.3 48.0 52.6 45.5 44.2 

mg/l 4.89 4.09 3.60 3.95 3.41 3.34 
pH - 9.33 8.64 8.29 8.59 8.2 8.28 

ปรัมาณแนกที)รัยรวม CFU/ml 108 47 24 37 17 86 

ตไรไงท่ี 2 NO การวิเครไะห์pH ปริมไณaไรหyuaะนบคที!รยรวมในควอย1!งดิพจไกรเมเหมองแร่เก่ไ*นิด 
แหมองใเด หยู่ 2 คใบ8หิพตก อำเภaร'0นฟ็yad จ.นครครีธรรมรไ* 

ชุดเกนดัวอช่าง pH ปริมาณสารหนุ ( f ig 1) ปริมาณแบกทีเริยรวม (CFU/gram) 
1 6.1 0.1336 1.56X10* 
2 8.3 0.07524 1.28X10' 
3 6.4 2.I7XI0 1 

4 7.7 0.07196 3.45X10' 
5 6.1 0.4023 5.06X10 1 

6 5.9 0.2585 2.48X10' 
>1น!นเ>(<̂  * ไม่ทบฟ่ริม l u c m t i i j 

2. ก!รทดสอนก!รดั!นท!พใททะหนัก*องส!สฑัมธุ)!บกที)รียทิ่กัคแฃกไดัจ!กชุพเทมืองแร่ 
ทไกไรกัด!ทอกเ*อแบดทีเรชที่มคุฌสม!โดดั!นทานโทหะหนักใ*าธีก!รเลองเ*อใดอใข้อ!ห!รเลขงเ*อที่Hสบใททะ 

หนัก*นิดทองแดง ดะกั่ว สารหนุแทะ แดดเมือมที่กวานเข้ม*น 50 นิสลกรัมด่อสิดร 
ปริม!ณแบกที)รอรวมฑส!ม!รถเจรีอุเไดัในอ!หารเลยงเ*อ TSA แสมใทหะหนํกแสะส!ม!รกเกีบดัวอช่างแบกทีเรีข 

ที่ใข้สำหรับทดสอบคุณทมบ้ดกวามทนทานใสหะหนัก*นิดสารหนุ ทบแบกทีเรีขจานวน 7.5x10"'X 5.9 X lo' CFU g. *นิด 
ดะกั่วมืจเนวน 7.4x1 o'-2.3 xlo'CFU/g. ทวน*นิดทองแดง นจานวน 2.6 x l0 : -3 .8 xio*CFU/g. 

จากนํ ่นป้แ*อแบคทีเร ียที ่แยกไดัส!ม!รถป้!ม!ทดสอบดวามดัานทานไลทะหนัก 3 *นิด กอ สารหนุ ดะกั่ว แทะ 
ทองแดง เหึ่อศกนากวามเข้มข้นถูงqด*องไลทะหนักที่แบกทีเรียสามารสเจริชุเาดัใดข แยกเ*อให้บริสุท?ใดขกแ streak 
plate ภูกักบณะใกไทนิแกัวรอมสืแกรมเทึ๋อจัดกคุ่มของเชื้อที่มท้กษณะแบบเดียวกันไวัเนกคุ่มเดียวกันแกัวเทอกมน'เดสอบ 
เทียง*นิดเดียว ทิใก!รทดสอบไดขใข้ 2 วิ? กอแบบเทาะเลี"ยงในอาห!ร!ที,ขง!*อใดขการ spread plate แทะวิ? tube di lut ion 



การแขกเชึ๋อแบคทีเรียที่ทนทานต่อโทหะหนักชนิตสารหนุแยกได้ II 1*0 ตะกั่วแยกได้ทํ่งหมด 15 1*0 และ 
ทองแลง แยกได้เทยง 5 เชอ 

ผลท!รทดสอบระดับควาบเข้มข้นถูงภูดของโลหะหนักที่เชอแบกท่เริยที่แยกใ?สาม!รถทนทานได้ ด้วยวิธี spread 
plate พบว่า ในสารหIJที่พทวาบเข้มข้นในช่วง 300-500 นิลลิกรมต่อลดร ในตะกั่วมกวามเข้มข้นในช่วง 600-1000 มลลิกร้ม 
ต่อลิตร ส่วนในทองแตงอยู่ในช่วง 400-600 นลลิกร้นต่อลิตร 

สำหรับการทดสอบความทนทานใทหะหนักในบาหารเหลวด้วยวิธี tube dilution พบว่าใตยทั ่วใปเชอ 
แบคทีเรียที ่แยกใด้นิความสาบารทในการทนทานได้น้อยกว่าการทดสอบด้วยวิธี spread plate กล่าวกอ ในกรณตะกั่ว 
แทะสารหนุจะทนาด้ถูงชุดไม่เกํน 400 นิทลิกรัมต่อลิตร 

อนึ่งในการทดสอบการแยก(ช*อแบกทีเริยที ่ทนทานต่อแกดเมียมปรากฎว่า าม่มิเชอเจริญขึ ้นใด้เทย ในขณะที่ 
ได้ท่าการเก็บดัวอย่างดินแทะบ่'ใทรํ่งที่สองไนบริเวณที่เก็บดัากย่างเดิม น่ามาท่าการสอบตามกรรมวิธีข้างด้นปรากฎว่า 
ได้เชึ ่อแบคทีเริยที ่ด้!นทานต่อแคดเมียมเทียงสองสายพันธุ กอ KCDI3 แสะ KCD14 ใดยทตสอบการทนทานต่อโลหะ 
หนักแคดเมียมที่ระดับความเข้มข้นภูงชุด กอ 600 แทะ 1000 นิลลิกรัมต่อลิตร ตามทำด้น 

จากนํ ่นใด้ทำการทดสอบประสืทจภาทการบ่านัดสารหนุ ในระดับ I นิทลิกรัมต่อลิตร พบว่าแบกทีเริยส!มารท 
ลดา]ริมาณสารหนุได้ร้ทยทะ 7-61 ส่วนที่ระดันความเข้มข้น 5 นิลดิกรันต่อลิตร สามารกลดได้ร้อยละ 24-64 และใน 
ระด้นกวามเข้มข้น 10 นิลลิกรัมต่อลิตรไม่สามารถทดปริมาณสารหนุได้แบกทีเริยที่สาบารททดปริมาณสารหนุได้ภูงมี 3 
ไอไชเลต ผลการนัานัตตะกั่วไนระดับ 5 นิลลิกรัมต่อลิตรแบกทีเริขสามารถทตปริมาณตะกั่วได้ร้อยละ 9-68 ส่วนไน 
ระดับ 10 นิทลิกรัมต่อลิตร สามารถทดได้ร้อยทะ 14 - 81 แทะในระดับ 50 นิลลิกรัมต่อลิตร แบกทีเริยลดปริมาณตะกั ่ว 
ได้ร้อยทะ 2-33 สำหรับผลการฟ้าป้ตทองแดงพบว่านิแบคทีเริยเทียง 5 ไอโซเทตที่สามารถทดปริมาณทองแดงได้ โดยใน 
ระดับความเข้มข้น 5 นิทลิกรัมต่อลิตร แมคทีเริขทานารถทดปริมาณทองแตงาด้ร้อยทะ 5-32 ส่วนในระดับความเข้มข้น 
10 นิลลิกรัมต่อลิตร ทามารถสตได้ร้อยทะ 8-40 แทะในระดับความเข้มข้น 50 นิทลิกรัมต่อลิตร ทตปริบาณาเองแตงได้ 
ร้อยละ 2-6 พบว่านิแบคทีเรียที ่ทามารถทตปริมาณทองแตงใด้ธุ[งมเทียงไอโซเทตเดิยว 

3. การปรับป ,}งสาขพันธุแนคทีเริยด้ายรังสีแกมมา 
จากข้อนุลเนทงด้นได้น่า!ชึ้อแบคทีเรียจำนวนทํ่งสิ'น 6 สายพันธุ ในการใปงายร้งสืแกมมา โตขใข้เกรองฉายร้งส๊ 

แกมมา Gamma cell 220 Excel กวามแรงเรมด้นเมอ เดิอนกันยายน 2546 เท่ากับ 24 ทโทภูริ ที่สำนักงานปรนาญเพทสันต คอ 
สายพันธุ K.RD. KRM, KRM แทะ KRO (สำหรับการทดสอบการด้านทานสารหนุ ทองแดงแทะ ตะกั่ว) และ KCDI3 และ 
KCDI4 (สำหรับการทดสอบการด้านทาน(เกดเมียม) ท่าการทดสอบขนข้นจากห้องปฎิบ่ตการทองแห่งทอ ที่ภาควิชา 
ซีาวิทขากณะวิทขาสาสตร'นหาวิทขาลขท่กรณและที่ห้องปฎิ!โดิการด้าน}ลชววิทขาของสำนักงานปรบาอุแพทสันต 

ใดขภาพรวมพบว่าการใข้รังสืแกมมามาปรับป^สายพันธุแบกทีเรียสามารถเพมประรท?ภาทในการทนท!นต่ท 
ใลพะหนักทั๋งสชนิตใด้เปีนอย่างดี พบว่ามีเทียงสายพันธุเดียวที่มีประรท?ภาพในการทนทานใลหะหนัก*นิตทองแดงทตทง 
กอ สายพันธุ' KRH ใตยมีประรท?ภาพ(พมขึ้นดํ่งแต่ร้อยทะ 125-166% ในกรณีสารพนุ. ร้อยทะ 0-18 ในกรณีตะกั่ว. ร้อยทะ 
0-50 ในกรณีทองแดง แทะร้อยทะ 0-17 ในกรณีแกด(นิยม 

อนึ่งหทงจากการน่าแบคทีเริขที่ผ่านการปรับป}งพันธุด้วยรังรแกมมาใปเก็บไ?ที่คุณหภูม 4 แทะ -40 องทา 
เซลเซียสประมาณ 6 เดิอน หนว่าเบึ๋อน่า(ชึ้อทั๋งา!มดดังกล่าวมาเลยงในอาหารเหลว (TSB) อกกรํ่งขังสาพารถเจริญได้ดิโตขใข้ 
เวลาประมาณ I วันในการเจริญแทะทารแานที่ชุณหภูนิแทะอาหารแตกต่างกันคอการเก็นในอาหาร$นเอีขง TSA ที่ 4 องศา 
เซลเซีขสแทะเก็นในททเซอรอทร้อขทะ 15 ที่ -40 องศา เชอแบกทีเริยดังกล่าวขังสามารถนิชวิตอยู่ที่!วทา!กึบประม!ณ 6 เดิอน 

<ร> 



ค ! แ ง ท ี ่ 3 สๅปกไรฑค30บควไมaไม1ร0ไพกไรฑพทไพค ่อโaหะหพ ักร ี ่ *น ิดโดยว ิธ ีmรเพไะเaยงIweiH ไร 
แร่!ง T S A ของaไยพพธ ุ ้แบกท ี!ร ียท ี ่ค ้ดเกอก!ปปรบป'Jงพพธ ุ ่ด ้วยรงร!เกมมใ 

ส!ขทันชุ 
กา!ม!ข้มข้นถูงสุดของใสหะหปักที่แบกที!รีขทนไคั(นิทรกรัมทดร) 

ส!ขทันชุ ส*รหนุ ทองแดง 
คะกั่ว 

แกด!นยม ส!ขทันชุ 
Wildtypc Mutant Wildtypc Mutant Wildtype Mutant Wildtypc Mutant 

KRD 300 800 400 600 1600 1700 
KR11 500 1200 600 400 1900 2000 - -

KRM 400 900 600 600 1600 1900 - -

KRO 500 1200 600 600 1800 1800 - -

KCD13 - - - . - 6JX) 700 
KCDI4 - - - - - 1000 700 

5. ควบl«T 1»ททใพกทบ่!ปัพเ111ท!!*งงแบกทีเรขบ01 ปรับปรุงทัพธุด้ไยก!'เฉเยรังสใพอ!หทเทท) 

ทดสอบทแน่!ปัดสแหนุในสก!หที่ใพ้ออกซิเจนและไม่ใพ้อทกซิเจน คว!มส!ม!รสใน!แรบ่!ปัดส!รพนุพระคัน 
กว!บ!,นบขน 10 นิลทกรันพ่อสคร แบกทีเริยที่ไบ่พ่ไนกแฉ!ยรังสิ (Wild type; พ) และที่ผ่เบทแฉเยรังสื (Mutant; เท)คังค่อไปนิ' 
สไชทันชุ KRCX พ), KRCXm). KRIXw), KRIXm) KRH(w). KRH(m). KRM(w) และ KRMlm) บทไเบสเบาทาไนท)รป้!บัดส)ร 
หนุที่ระดนดว!มเข้มข้น 10 นิลทกรัมกรัมพ่อลดร ไคัดํ่าและบ!งส!ยทันชุไม่ทเม!รถบ่!ปัดไคั เนอ!จาทปร๊มาณสแหนุท่อนแสะ 
หทงการทดลองไม่แดทพ่!งท้น ชุดทดทองที่ใพ้ออกซิเจนใดยกแทงบพเกรกงเขย่) แด่ชุดทดลองที่ไม่ใพ้ทอทซิเจนtlอวางที่ 
Q01 หภูนิพ้อง ที่ระยะเวท!ท!รทดกอง 0-24 *วโบง ใดขสชุปหบว่าส!นทัพชุที่มประสัพ์ร้ภใทในการบ่าปัดส!รหนุหระกับกว!ม 
เข้มข้นภูงกง 10 นิทรกรัมพ่อทิดร กอ KRH (m) กอรัอยละ 16 รองทงมพอส!ขทันธุ KRCXm) กอรัอยทะ 7.2 

ค ! ร แ ท ี ่ 4 ประรทรภ!พไพก!รบ!บ ้คส!รบ)งใพ©!หาร Peptone 1% ทีระดับกวไมเข้มข้น 10 มิสรกรัมต่อ 

a m ของแบคทีเายท ี ่ผ ่ไพ!!aะ1ม ่พ ่!พกไรฉไยร ังร 6 ไ6ไจนaค เท ียบก ับแบกท ีทย BacillussuhtUis 

ไอใ*เทดเ*อ 
ไพ้ออก*เ«น ไมใ rfoa ทซเจน 

ไอใ*เทดเ*อ ระยะเวทน*ม.) ระชะเว 01 (ๆ โม.) ไอใ*เทดเ*อ 
0 4 8 12 24 0 4 8 12 24 

B subttiis _ • 

KRD (พ) 10.03 0.94 5.83 
KRD (เท) 4.94 1J2 2.73 0.43 1.08 125 
KRH (พใ* 7.21 
KRH (in) 0.99 11-37 4.7 1.93 7.71 16.07 
KRO (พ) 2.38 3.2 0.47 2.26 3.67 
KRO (เท) -* 0.41 
KRM (พ) 327 
KRM (m) 2.24 

Hinniwq ••ใฆ่พ!ม1รทท5แ1?1ท01ท!1หนใสั 



6. กไรทดสทบเท0เป็มแพวทไงก่อนกแบ่ไนัดโททะพพกในดินด่อไป 
6.1 n i l ทดส0บภูคร0ไพา'เที่เพมไะสน 
การทดสอนภูตรอาทารที่เหมาะสมในการเลยงเชื้ทเทอทดสอบการน่านัดใสหะหนักในดินจริงๆ โดยใช้อาหาร 2 

ทดร กอ กากนํ๋าดาทแสะอไหารดัดแปทงส์ไหรับ Bacillus subtilis เมอเปริฮบเทีชบทวไบสไบใรกในทไรเจริญกับทารทะทาข 
peptone ร้อยละ I ทบว่าแบกทีเริขที่สิกพาทามไรถเจริญในอไหไรฑง 2 ถูดรไดั โดยทวไบทไมไรกในก!รเจริญที่ 24 ชม. เนอ 
สังเกตกว!มชุ่นของอาหารPeptone ร้อขทะI จะสามารถเจริญไดัเร็ากว่ากอจะสังเกตเหนกว!ฆชุ่นของอ!ห!รชัดเจน ส่วน 
กากนาตาทอาหารจะใสส่วนบนแทะนตะกอนที่กันนทอดเลีกน้อย 

การวัตการเจริญใดยก!รน่!เชื้อที่เทียงในหลอดแต่ทะอ!ห!รทดสอบก!รเจริญาดัของเชื้อ ใดขijดส!รทะทายอาห!ร 
แทะเชอแต่ละหลอด 100 ไมใกรลตรโตยก!รใช้อาหารดัตแปทงสำหรับ Bacillus การทดลองกร'งบ'ไม่ฟ้าการเจอจางเพึ๋อนับ 
จัเนวนเชื้อเชงปริมาณ แต่ฟ้าเพึ๋ทดูกวามสามารถในการเจริญของเชื้อในอาหารแต่ทะภูตราเดิหริกไม่ ใดยสังเกตเพขงกวาน 
หนาแน่นของใกใลนิเชงคุณภาหในอาหาร พลการสิกนพบว่าอาหารทํ่ง 3 ถูตร แบกหเริขที่ศกพแจริญาดัดใน Peptone ร้อข 
£1ะ: I และ อาห!รดัดแปลงสำหรับ Bacillus ไดัดีที่เาลาติ้งแต่ 24 ชมของการเลยง แต่ใมภูดรอาหารดัดแปสงสำหร้น Bacillus 
พนว่าทึ่ 24 ชม.ชะมปริมาณทวานหนาแน่นของเชื้ทาTอยกว่าอีก 2 สูตรที่กล่าวมไแสิว แด่น}คเพาะเท'ยงต่อท่ี 48 ชน.เชื้อ 
สามารถเจริญไดัสงชื้นเช่นกัน 

ใดขส}ปเมอใช้อาหารดัดแปลงสํ!หรับเชื้อ Bacillus หบ 3แเบกท็เริขที่ทดสอบสามารถเจริญไดัดกว่าเลยงใน 
สารทะท!ยก!กนั้!ตาล แต่หากตองการประนขัดก็สามารถใช้กากนํ๋าตาลใดัแต่ด้องฟ้าท!รผ่ทยก!กป้'าคเทแทะปรับกากาาม 
เป็บกรด-ด่างไหเหมาะสม เนึ่องจากการย่อขกาทนั้าดาลนิการเตมกรดเช้มช้นฟ้าไนัอ 1W1รที่ไดัเป็นกรดดัวยจงดัทงปรันก! 
กรด-ต่างไนอาหารก่อนการนำไปข่าเชื้อ สำนรับสิ่งที่กวรระวังในการสืกพาเกึ่ยวกับการน่!นัดโลหะหนักก็กอ การที่อาน!ร 
แต่ทะชนิดมองกประกอบที่แตกต่างกันฟ้าใหมพลด่อก!รเปลี่ยนแปลงและ>1ริ0ฟ้!ปQเาริย!การจันกับใทนะนนักที่ใส่ลงไป 
จงกวรนิการสิกนาในร!ยทะเอยตอกต่อไป 

คารางทิ่ 5 คว!มส!ม!รถไนการเจริญขธง!ชื้อทดสอบใน สูดรอไทไร Peptone เอยละ 1 สูดรอไหใรดด!!ปลง 
ฝัไหรบ Bacillus และสูตรกไกนํไคใa 

ระยะเวท!เทยงเชอ 
ภูต-J01 หาร 

ระยะเวท!เทยงเชอ 
l°o Peptone ทเหารดัดแปทงสำหร้น 

Bacillus กากนํ๋ไดาท 
24 ชวโมง -M-+ +-M- + 

48 ชวโมง 4-H- 1 1 1 I ++ 

หมูไยเหตุ -M-M- เจริญไดัดินาก. -t-M- เจริญาดัต. ++ เจริญาดั. + เจริญาดันั00. -าน ่ เจร ิญ ' 

6.2 กไรทดสอบก!แปทยพแปทงประ*!กร*องแบดทีเริยใพดินที่ระแะทท!ด่างา 
จากกไรทดทกงเทยงเชื้อ KRH(w) แทะ KRH(m) โนดินแสนอ!หารเปปโตนร้อยทะ I แทะดินแสนอไหไรเปปใตน 

ร้อยทะIกับสไรนนุเช้นช้น 10 นิททกรมต่อทดรหบว่ไปริบไณเชื้อดํ่งต้นที่ใช้กทที่ระดับกวานชุ่น 0.5 ที่ท่าทว!ฆยาวดลน 600 
นาในเมดร ทบว่าสารละลายเชื้อที่กวามชุ่น 0.5 นิปริบาณถูงทว่าการเลขงเชื้ทการเลขงในนทอดทดทองขนาด 50 นิลฟ้ลดร 
ของฑ่ํง 4 ร[ดทดทอง แทะหทงจากวันที่ 2 ของก!รทดลองชุดทดทองที่ไม่ใส่ส!รหนุเชื้อนิปริน!ณเพมสุ้งชื้นอย่!งชัดเจน 



ขณะที่ชุดที ่มีกแไส่ส!รหนุกา)มเข้มข้ม 10 นิททกรัมด่ทลตรชังมีปริม)ณเ*อดํ่าและเพิ่มสุงขึ้นไนวันที่ 5 ของการทดสทง ชง 
การทดลองสามแทดํแนินต่อไปใดยก!รแาบดัาอย่างวันที่ 7 . 9, II แสะอนๆ ต่อไป การเจริญที่ข้าสงในช่วงมาทกว่า 5 หลัง 
ก!รทดทอง อาจเกิดจากทารทดทงของอาหารที่อยู่ในดิน ซึ่งในการทดทองในกอลัมน่ดินเงกวรมีการเดิมอาหาราห้แนคท็เริข 
ในช่วงประฆเณ 5 วันต่อดรํ่งพลังจากเลียง 

6.3 ก!รดัดแปทงคุปกรณแสะวิธีก!นครขมาพลังฎกิริย!แบบ Pack bed 
การบรรชุดินล1ในลังปฎกิริยาแบบ Pack bed ใดยใข้ภา*นะขาดหลาสดิกรุปทรงกลมขน!ค 1 ทดร ทบา!*นิด 

ของดินมีแลอย่!งม!กต่อก!รทดทอง กล่าวคอห!กดินที่ใข้ในก!รสืกพ!เป็นดินที่มีกา!นหน!แน่นสง เช่น ดินเหนิยา ดินร่าน 
ปนทร!ย ความสามแถกแท่!ยเทพํ ้ของดินจะนิน้อยทํ!ให้ลังปฎกิริ01ที ่บรรชุบ!ไม่สามแกาหทได้ทะควก ดังนนการเดริยม 
ลังปฐกิกิริย!กรงนิจ!ทำการทดลองบรรชุวัสคุบรรชุ 3 แบบ กอ ดิน 100% ไม่ใส่กรวด ใส่ดินสลันลับ*น*องกรวด (1:1) 
แทะใส่ดินแสะกรวด (1:1) สทบลับ*นของกรวด ทบว่า ดินที่น่านาสืกพามีลักพณะดินเป็นดินร่วนดอนข้างเหนียว เมึ๋อการ 
บรรชุดินเหียงอย่างเดิขวเมึ๋กใส่มาทำใ!?ดินอดดัวแม่นแสะเกิดการดันของลังปฎกิริยาน่'ไไหทน้อยแทะไม่ไททใมเวทใต่อมา 
ใส่ดินสลับลับ*นของกรวด (1:1) ในลัดส่วนที่เท่ไลัน พนว่า ในการบรรชุ*พที่ I แสะ 2 การไหลของนํ้!ชังส!น!รถไหทได้ดี 
แต่!ทอนรรชุดินใน*นที่ งและเดิมทรวค*นหึ่ 5 หนว่าอัตราไหลของน!ลดลง โดยท่อปล่อยน่าล่างqดนาไม่ไหล ไหลเหยงท่อ 
11 2 และที่ 3 *งเกิดท!รทแลัดแน่นของดิน*นที ่ 2 ทํ!ให้ฟ้าไม่ไหททงข้างล่เง ก!รใส่ดินแทะกรวด (1:1) สลับลับ*บขทง 
กรวด ทบว่าการอัตราการไหทของบาไหทาดัดิทว่!ดินไม่ใส่กรวด แทะไส่ดินสลันก้บ*นของกรวด (1:1) ซึ่งการใส่ทรวดแสม 
ในดินช่วยเพิ่มรุทรุนภายในดิน ทำให้ป้'าไหทไดัดีขึ้น แทะการเหมอากาศใดยใส่ pump บริเวณกินอัง หนว่าช่วยเพิ่มรุทรุนใน 
ดินแทะนํ้าไหทได้ดกว่!ไม่ไห้อ!ทาศแทะการให้อาก!ศทํ!ไห้ดินไม่เกิดกแหม้กแสะไม่มีกลํ่นดัวยเช่นลัน 

สรุปผลการทด ae ร 
ทำการเกิบดัาอย่างน!และดินจแาชุมเหมองดีบุกเก่! ในเขด 01 ๓ อร่อนทินุลย จงทาดมกรศร « รรมร!* วิเดร!ะห้ 

คุณสมบตเบองด้นท!ง เกมี ก!ยภ!ท แทะปริม!ณเขึ้ทแบกท่เริยทํ่งหมด กดเลอกแ!เกทีเริยที่นิคุณสนบ้ดิใพก!รด้าบท!นใลหะ 
พนัก A ชนิดกิอ สารพนุตะกั ่วทองแดงแทะ แกดเมยมได้จำนวน II . 15, Xแทะ 2 ไอโชเทดตามทาด้น สามารถอัด!ลอก 
เขึ้อแบกทเริยที่สามารถฟ้านัดไลหะหนักได้ดีรวม 6 ไอโ*เลต เมึ ่อนัาไปปรับปรุงพัน(ใดผฉ!ขรังสีแกมม!หบฑ่มี 
ประสืหรภาหกแทนท!นใลหะหนักเพิ ่มขึ ้น ส่!หรับสแหนุสุงที่ q ดถง f อยทะ 125-166 ส่วนทองแดงเพิ่มขึ้นร้อยทะ 50 
ส่วนตะกั่วเพิ่มร้อยทะ 18 แทะแกด)นิยมเพิ่มร้อยทะ 17 เขึ้อแบกทเริยที่แไนการทายรังสีแกมมาแทะเทบใวัเป็นระยะเาทา 
ประม!ณ 6 เสือน นแนาไน้มก!รฟ้านัดสารหนุที่ดํ ๋!สง แสกแศทพไภูครอไหแจ!กก!กนํ ้าคไทหแ!นกระบวนการย่อยแลั!มี 
แนวไน้มในการพัดเนไ เทอไข้ทดสอบก!รฟ้!นัดสารหนุในดินในอังปQกิริยเต่อไป การทดสอนกา!ฟ้าฟ้ด*อง!*อในสภาทน 
ให้ออก*เจนแสะใม่ให้ออก*แพ นิแนวโน้มทไรป้ไนัดไม่แดกต่ไงอัน ก!รทดสทงกแเจริญ*อง!ขึ้อแบดทํเริอที่ศกพาในดินมี 
การเจริญได้ดีใดอปริม!ณแบกท!ริยที่นับได้มีก!รเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 1-5 ของก!รทดลอง แสะนิแนวใน้มเจริญต่อไปได้อก 
อังปฎกิริข!ที่นรรชุดินที่จะทํแ!แสืทพาการฟ้าป้ดจำเป็นมก!รแสมวัทคุเพิ่อเพิ่มกว!มทรุนของวัสคุในอังด้วยก!รแสมกรวด 
หริอทร1ยในลัดส่านที่เหม!ะสม 



งานที่กำลังด่แนันด่อไป «0 ในการทดสทนการนำบัดควรลดความเข้มข้นของสารหนุจาก เข มสรกรัมด่อลคร นีเน 
1-5 บทรกรันท่อรทร แทะทดสอบประรทธภเพการบำบัดสารหนุในคนโดยการใชเางปฎกร๊ยาขนาดในท่องปgนัด'การ ใดข 

เปรmiเทียบระหว่างสายพันชุแบคทีเรียท่ีทาสรังสีแกบมใเพะไม'กาขรังสีท่อไป 
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