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บทคัดย'ช 
การทดลองใช้!ชื้อ Bacillus sp. ผสมก้นเช้ือผสมย่อขททายนํ"าเสีข91 ทฟ่าร'มแกรแatใ(ฆ*นทนว่า เชื้อ Bacillus sp. 

I % อายุ 12 ชื้วในง ผสมกับ 1% mixed culture อายุ 12 *วใมง สามารทลดปริมาณ COD ในนาเรขใfม*นบน้าส่านกงาน 
ปรนาณุเพอสันติ (ปท.) ได้ถูงชุตในเวลา 12 *วโมงในสภาทเติมอากาทเท่ากับ 93.48% และการใช้!ชื้อ Bacillus sp ออ่างเดียว 
ทดปริมาณ COD นำเสีย9า{1ท่ !รัมชุกรลงใด้น้อยมาก 

การนาขรังสีแกมม)(พ)(พมประรท?ภาพการผลิตเอนไซน์ของเชื้อ Bacillus sp. ทนว่า Bacillus suhlilis (Bs). 
Bacilluspumilus (Bp). Bacillus megalerium (Bm) และ Bacillus cereus (Be) เชื้อดงเดิน ไม่สามารทผลิตเอนไซน์ใปรต!นศ 
ได้ยกเว้นเชื้อ Bm หทัง!าทฉาขรังสืทึ่ 1-10 กิใทเกรข เชื้อ Bs. Be. Bm แทะ Bp สามารกผลิตเอ็นไซม่ไปรตเนสได้!พนชื้น 
นทัง91กเชื้อ Bs, Be. Bm แทะ Bp น1ขร้งร!ใ 6 2 6 และ 8 กิไทแารย ส!นแฌพํ่มเสันผ่!นภูนยกลางของวงใสต่อ(สันผ่าน 
ชุนย์กลางของใกใทนเท่ากับ 9 9 10 แทะ 14 ตามส์!ด้บ ด้งนนการนาทรังสีเชื้อ 4 เชื้อ ส!มารทเทิ ่มประรท!ก!พก!รผลิด 
เอนไซม์ไปรดิเนทาด้ภูงมาก แต่ไม่!ทมการพลิตเอ็นไซม่อะไมเทส ขณะทึ่เอนไซม่าทเปสทดทงในเชื้อ Bp แทะเชื้อ Bs ม 
ปริม!ณเท่!เดิน 

เชื้อ BI3. BI6, B35, B50 และ B68 ททังท!ขรังสีที่ 2 6 4 10 แทะ 10 กโถเกรย์ต!มล!ด้บ ใบวงใสรอบโกโทนีด่อ 
เสันพ่านชุนขกทางของโกไทนึอํตราส่วน!ท่ากับ 7 4 4 5 แทะ 4 ตามส่าคับ แสดงใบ้เห็นว่าการนายรังสีท่าใบเที่ม 
ประรท?ภาทของการพลิตเอ็นไซม์ใปรดี(พสาด้สุง ส์าทรับ Saccharomyces cercvisiae (Sc) ทามาร๓พมการผลิตเอ็นาซม่ 
ใปรดิเพส!มอน)ยรังสี 5 กิไทแารขนกัดราส่วนวงใสรอบโกใทน๊ต่อเสันผ่านชุนยกทางของ๒ไทน็ถูงชุด!ท่ากับ11 

ก)<hกัญ: เช้ือชุทนทริข อ่อยสลายนาเสีย ท่ารม?[กร นา(สีน^ม*น การใช้รังสี เทิ่มประรท!รก!ท การพลิดเอ็นาซม่ 

Abstract 
Bacillus sp. And mixed culture were earned out for biodegradation of domestic wastewater (เท front of Office of 

Atoms for Peace) was found that 1%. 12 hrs. Bacillus sp. and 1%, 12 hrs. mixed culture had maximum removal efficiency in 
term of COD at 93 48®». Bacillus sp. ฟone could reduce COD เท small amounL 

» 
«แ1กงานthนา0.jiweiTuX พ|»กร กทม 10900 



Gamma radiation improvement efficiency of enzyme production of Bacillus sp. had been studied. The result 
indicated that Bacillus subiilis IBs). Bacillus pumilus (Bp). Bacillus megaterium (Bm) and Bacillus cerrus (Be) had no 
proteinase enzyme except Bm. After irradiation of 4 isolates, they all showed high proteinase increasing. The ratio of clear 
zone diameler to colony diameter of Bs. Be, Bm and Bp at 1-10 kGy showed more proteinase. After irradiation at 6. 2. 6 
and 8 kGy. all Bs. Be. Bm and Bp showed maximum ratio of clear zone diameter to colony diameter at 9, 9, 10 and 14 
respectively. Thus irradiation of all 4 isolates cfTcctively enhance proteinase production. But amylase could not increase, 
while lipase showed decreased effect เท Bp. and no change in Bs. 

After irradiation of B13. B16, B3S, B50 and B68 at 2. 6, 4. 10 and 10 kGy. the ratio of clear zone diameter to 
colony diameter were at 7. 4. 4. 5 and 4 respectively. Proteinase could effectively increase by radiation. According to 
Saccharomyces cerevisiae (Sc). proteinase increases with the ratio of clear zone diameter ,to colony diameter were at 11 

Keywords: microorganism, wastewater biodegradation. swine farm, domestic wastewater, radiation, enzyme increasing 

บท'เท 
Bacillus sp. เป็นชุรนทรีขที่ทบใด้ทั่วไปทั่งในสภาวะทิ่รแทะไม่มิอากาส ขึ่งปิจชุมันาด้มิการประชุกต1*1 «0 

ประใข*น'านชุ*สานกรรมเกนตรอช่แก!แขวาง อข่างารท็ด ฌึ๋อวัตอุดีบ!ข้าถู่ขั๋นตอนการพรตแด้ว นอกจากพรตก้ณท์หทท 
ทึ่าด้ กระบานการพรตขังท่อให้เก้ตของเสิยใน}ปแบบด่าง ๆ ทั่งของแขึงแทะของเทลา*งอุตมใปด้วขสารอินทรีย์หทาข 
ประเภทด้วขก้น และด้วขคุณสมมัด๊ของ Bacillus sp ทื่สามารถผลตเอนไ*ม์โปรต๊เอส (protease) แทะอะไมเทท (amylase) ได้ 
นิ้น ด้งมัน นอกจากการไข้ประใยขนจาท Bacillus sp. ในกระบวนผทดแด้ว ขังสามารถนำมาใข้านงานบ่1มัตขอ3เสืขอันเกต 
จากขนตอนการพรตใด้ 

จากราขงานของ Mongkolthanamk แทะ Dharmsthiti (2002) ทบว่ากด้แ*อพสม*งประกอบด้วข PseuJomonas 
aeruginosa LP W , Acinetobacler calcoaceticus LP„ B แทะ Bacillus sp. B M U สามารถกำจัตกทนสกปรกของนํ"แสืยในของ 
บีใอตแทะใขม้นจาก 3,500 แทะ 20,000 มก./ท. ทตทงเททอด่ําทว่า 20 มก./ท. ภายใด้สภาวะให้'อ เกาท นาน 12 วัน และจาก 
ศึกนานาเสืขจากใรงงานผลตถูกพท้มตอง ทนว่ากด้แขึ้อพสมระหว่าง Staphylococcus sp. แทะ Bacillus cereus สามารถกำจัด 
*ใอดีของนแสีขใด้ 70 (ปอร'I*นต่ ใดยใข้เวทาในการบ่าบดนาน 72 ขม. แทะขังทบว่าท่ากำจัด*ใอติเทิ่มเป็น 90 (ปกร'!*นต่ 
ฌอฟ้ใการหมกในกากสนามนาน 7 วัน (Kubo แทะกณะ. 2001) 

Okuda แทะกผะ (1991) ทำการทดเสือกเขึ้อด้วขอาการทิ่มองท์ประกอบของนามันมะทอกเป็นแหทังทาร'บอนหทท 
ทบว่า Bacillus sp. สาขท้นธุ่ 351 สามารถ!จรญใด้ดทิ่ถูด ขงเมอนำใปทดสอบใดข!ตมลงในระบบบ่ามัดนาเรขแบบให้ 
อากาส ทบว่าระบบสามารถกำจัดไขมันได้อย่างสมบุรณ' นอกจากนํ่น จากการสกนาของ Choi แทะทณะ (2002) ที่ทบว่า 
ระบบบ่ามัดนาเสขที่ส่งเสรีมให้ชุรนทรีข (ทิดการ(ทิ่มจำนวนขึ้นมาทำงานเด่น*ดนนสามารถกำจัดไนไดรเจนแทะฟ่อสฟ่อร้ท 
ได้อย่างมิประททเกาทเขน!ดีขมานก้บการกำจัดท่าทํ่บ่งขึ้ถงปรีมาณอนทรีย่อน ๆ เข่น*ใอดีแทะบ่ใอดี ใดขระบบสามารถ 
กำจัดไนใดร!จนทั่งทมดได้ 98 (ปอร'!*นต่ ในขณะทํ่กำจัดท่ เ-ขใทดแทะนใอดีใด้มากกว่า 98 เปอร์เ*นด' 



จากรายงานการศกพาช้างด้น จะเห็นได้ว่า Bacillus sp. ชื้งพนได้ในของเสียจากอุตสาหกรรมเกนครส่วนใใทา) 
สามารถน่ามาใช้ประใยชน่ในงานนำนัดนาเสียใด้เมึ๋อาด้รันสกาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ การใช้รังสีแกมมาเพิ่มประรทธิ 
ทาพการผสิตผสิตกั(นห์ต่างๆ 

รังสีสามารถเพื่อประสิทธิภาพการHaตสารเมตาโนไสท,จองเชื้อชุสินทริข์ Piadang et al (19). ได้ทดลองงายรังสิเชื้อ 
จำนวน 200 เชื้อได้เชื้อกลายพนธุที่สามารถย่อยแฟ้งดนได้ 396.35 มก.นาตาลและผลตเอ็นาชม'กลูโคอะามเลสได้ 1458.01 
หน่วยต่อ I กรัมนัวเชื้อ (mold bran) ภายในเวลา 3 แสะ 4 วัน ตานลำดับ 

อุปกรก!naะวิธีการทดออง 

1. กไรทดลอง'ใช้เขึ๋อย่อยสลายนํ้าเสิย 
1.1 ตัวอย่างนแรขจำนวน 4 แหล่งกอ 1. นาเสียจากชุนชุนหนัาสำนักงานปรมาญเพื่อลันต๊ 2.»rน!บริษัทนมเปริ"ยว 3. 

นาเสียจากฟาร์มธุทรที่ผ่านการนำนัคแบบา{'อากาศ 4. น่"ไเสียจากฟาร์มเลยงชุกรที่ผ่านการนำนัดแบบาร้อากาศ 
แด้วไหลผ่านแปลงหญ้า 

1.2 ทด้า(ช้ือ 
Bacillus sp.. Mixed culture 

1.3 แผนการหตลองแบ่งออกเป็น 2 นัวช้อไหญ'กก 
1.3.1 การทดลองใช้เชื้อนำนัดนาเสียแบ่งเป็น 4 การทดลองด้วยกัน คีอ 

การทดสอบที I (PWW) ทดสอนตัวอย่างนาเรยจากชุมขนนนัา ปส. ปริมาตร I สิตรโดยเดมกด้าเชื้อ 1% 
Bacillus sp. อาชุ 12 ร(ม. และ 1% mixed culture อาชุ 12 ชม. ตรวจก่า COD, SS และ TDS 

ก }? ทด trout) 2 (YWWy. ทดสอบตัวอย่างนาเสียจากชุมชนหนัาบริษัทบบทเรียวปริมาตร 
I สิตรโดยเตมกด้าเชื้อ 1% Bacillus sp. อาชุ 48 ชม. 

กใรทดสอนทึ่3 (PWW0I): ทดสอบตัวอย่างนาเสียจากฟาร์มr[กรที่ผ่านการ 
นำนัดแนบไ!'อากาศปริมาตร I สิตร โดยเดมกด้าเชื้อ 1 % Bacillus sp. อาชุ 24 ชม 

การทดสอนท 4 (PWW()2y. ทดสอนตัวอย่างนํ้าเสียจากฟาร์มธุ[กรที่ผ่านการ 
นำบัดแบบไร้อากาศผ่านแปทงหiyาปริมาตร 1 ลคร โดยเตัมทด้าเชื้อ 1% Bacillus sp. อาธุ 24 ชม. 
การทคลองทั่ง 4 การทดลองช้างด้น จะถูกทดสอบที่สภาวะในัอากาศและไม่ในัอากาศ จากนนน่าตัวอย่างนาเสียมา 

วิเคราะห์ก่าข็ใอดี (Chemical oxygen demand; COD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended solids; SS) และปริมาฉ1 
ของแขึงที่ละลายน่าได้ (Total dissolved solid; TDS) ใดขเก็บผลการทดลองที่(วลา 0, 12, 24 และ 48 ชม. 

1.4 วิธีการวิเคราะห์ทางเคมี 
สำหรับค่า pH COD SS แทะ TDS วิเคราะหดาบวิธีพรดรฐาน (APHA, 1985) 

2. ก!รทดลองฉายรังสีเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสชาขนํ๋าเสีย 
2.1 ตัวอย่างเชื้อ 3 ชน่ดคอ Bacillus subtilis (Bs). B pumilus (Bp). B megaterium (Bm) ได้รันความอบุ(คราะห์จาก 

รศ.ดร.ศิววรรณ ชุลท้นธุ' กากวิชาชุลชีววิทยา นหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหระจอม(กสัารนบุริ สำหรับ B cereus (Be) 
ได้รับกวามอบุเคราะห์จาก กองพยาธิวิทยาคสินิค สถาบันวิจ้ขวิทยาศาสตร์สาธารณธุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



จากราขงานการสืทพเข้างต้น จะเห็นไต้ว่า Bacillus sp. ใ;งพบไต้ในของเสียจากอุคสานกรรมเทพครทวนใหญ่ 
สามารถนำมาใข้ประโนชฟ้นงานบำบัดนำเสียาต้เมอไต้รันศก)วะหื่เหมาะสมต่อการเจริญ การพรังสืแกมมาเพึ่มประสิทธิ 
ภาพการผล๊ตผลดภัณฑ์ต่ใงๆ 

รังสีสามารถเพอประสิทธิภาพการผทตสารเมต)ใบพของเชื้ออุลนทรีย์ Piadang el al (19), ไต้ทดลองทายรังสีเขอ 
จำนวน 200 เชื้อไต้เชื้กกลายพันธุทึ่สเมารถย่อยแปึงดินไต้ 396.35 มก.นํ)ตาสและผล๊ต(อีนไซม่เาถูใคอรไมเลศไต้ 1458.01 
หน่วยค่อ I กรัมหัวเขย (mold bran) ภายในเวลา 3 และ 4 วัน ตามสำดัน 

อุปกรณและวิ?การทดฝ็อง 
1. การทดล 0 งใข้เขอย่อยสลายน้ําเสย 

1.1 ตัวอย่างนาเสียจำนวน 4 แหล่งกอ I. นาเสียจากชุมชุนหน้!สำนักงานปรมาณเหอสันค 2.หรงาบริษัทนมเปรียว 3. 
มาเสียจากฟาร์มชุทรที่ผ่านการบำบัดแบบาร์อากาศ 4. นำเสียจากฟาร์มเลขงชุกรที่ผ่เนการบำบัดแบบาร์อากาศ 
แต้วไหลผ่านแปลงห 

1.2 กต้)เชื้แ 
Bacillus sp.. Mixed culture 

1.3 แผนการทดลองแน่งออทเป็น 2 หัวข้อใหญ่กอ 
1.3.1 การทดลองไข้เชื้อบำบัดนํ้าเสีขแบ่งเป็น 4 การทดลองต้วขภัน คอ 

การมคสaww I (PWWY. ทดสอบตัวอย่ไงนํ้าเสียจากชุมชนหน้า ร]พ. ปริมาตร 1 ทตรโกยเดิมกต้าเชื้อ 1% 
Bacillus sp 011/ 12 ขม. และ 1% mixed culture อาชุ 12 ขม ตรวจค่า COD. SS แสะ TDS 

การนกสอบพ 2 <YWW): ทดสอนตัวอย่างนาเสียจากชุนชนหาทนริพทนมเปรียวปริมาตร' 
I ลตรโดยเดิมกต้าเชื้อ 1% Bacillus sp. อ)ชุ 48 ชม. 

การพกสอบพ .? (PWW01): ทดสอนตัวอย่างนาเสียจาทฟาร์มชุกรทผ่านการ 
บำบัดแนบ1ไร์อากาศปริมาตร 1 ลตร โดยเดิมกต้แขอ 1 % Bacillus sp. อาชุ 24 ขม. 

กททคaevrl4 (PWW02)-. ทดสอบตัวอย่างนาเสียจากฟาร์มชุกรทผ่านการ 
บำบัดแบบาร์อากาศผ่านแปลงนญ้ใปริมาตร I ลตร โดยเดิมกต้าเชื้น 1% Bacillus sp. อาชุ 24 ขม. 
การทดลองทง 4 การทดลองข้างต้น จะถูกทดสอบที่สภาวะาหัอากาศและไม่ให้อากาศ จากนํ่นนำตัวอย่างนาเสียมา 

วิเกราะหัก,าชโอสิ (Chemical oxygen demand; COD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended solids; SS) นสะปริมาณ 
ของแขึงที่ละลายนำาต้ (Total dissolved solid; TDS) โดHIกีบผลการทดลองที่(วลา 0, 12. 24 และ 48 ขม. 

1.4 วิธีการวิเกราะหทางเศร 
สำหรับค่า pH COD SS และ TDS วิเกราะพตามวิธีมาตรราน (APHA. 1985) 

2. การทคลองฉายรังสีเช้ือ m อ(พ่ิมประสิทธิกาฑก)รข่อยสลายนาเสย 
2.1 ตัวอย่างเชื้อ 3 ขนดคอ Bacillus subtilis (Bs). B pumilus (Bp). B. megaterium (Bm) าต้รันความกบุเคราะหัจาก 

รศ.ดร.ศววรรณ ชุถพันธุ กาควิชาอุลชีววิทยา มหาวิทขาสัยเทคโนโลยีทระจอมเกต้ารนบุรี สำหรับ B cereus (Be) 
ไต้รับความอบุเคราะพจาท กองพยาธิวิทยากลนัก สถาบันวิจ้ขวิทยาศาสตร์สแารณชุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



12 เตรึ๋องก้าเนิดรังสีแกมมแาก Co"' ที่ใข้ฉายรังสี กอเกรอ! Gamma Cell 220 Excel กวามแรง(รมด้นเบอ ก้นขาขน 
2546 เท่าก้น 24 กิใสภู'? ที่ส่าพกงานปรน เชุแทอส่นดิ 

2.3 การฉายรังสี นำสารละทายของเชื้อ Bs, Bp, Bm แทะ Be ที่ปรับความเข้นข้นเท่ากับ 107 clu'ml. ประมาณ 30 ml. แบ่งใส่ 
นทกตทดทองปทอดเชื้อจำนวน 6 นลอด แส่วนำไปฉาขรังสีป?นาณ 0-10 กิไทเกรย์ ขึ้นกันดวานด้านทานรังสีของ 
เชื้อแด่ทะสาขพนธุกรณเชื้อ Bacillus sp. โดขปกต*ะด้านท)นรังสีภูงเนอง«1กนีสปอรั รงใข้ปรนาณรังสีในแด่ทะ 
ช่วงถูงบรอก?าง เช่น 1-2 IcGy 

2.4 การทัดเทอกเพทพ่านการฉายรังสี 
2.4.1 การกัดเทอกเชื้อที่พ่านการฉาขรังสีที่ผทตเอนไชน proteinase ถูงใดขการเทยงเชอ Bs. Bp. Bm และ Be ที่ 

พ่านการฉายรังสีลงบนอาทาร skim milk เทาะเทยงที่ 35°c เป็นเวลา 1-2 วัน กัดเลอกโดยวัดเสันพ่1พ 
ภูนข์กลางของวงใสรอบไกโลนิหารด้วยเสันพ่านภูนขกลางของโกโทนี •อดราส่วนที่ได้นก่าถูงมแนวโาเ'ม 
«ะผลด proteinase ใด้ถูง เกึนเชื้อเป็นสต็อกเหึ๋อศกบากิ•กรรนของโปรตนต่อไป 

2.4.2 การกัดเลอกเชื้อที่พ่)นการฉาขรังสีที่ผลตเอนไชม่ lipase สุงโดยการเทยงเชื้อ Bs. Bp. Bm แทะ Be ที่พ่าน 
การฉายรังสีทงนนอาทเร Twecn-80 agar และ Brom eresol purple กัคเทอก(ชื้อที่ผทดสืเหทองทำ 
เช่นเดยวกับข้อ 2.4.1 

2.4.3 การกัด(ลอกเชื้อที่พ่านการฉายรังสีทํผลตเอีนาชม่ amylase ถูงใดขการเลยง(ชื้อ Bs, Bp. Bm แทะ Be ที่ 
พ่านการฉายรังสีลงบนอาหาร starch agar แส่วทำเช่นเดยวกันข้อ 2.4.1 

ผฝ็การทดอองแอะวิจารก่เ 
ทดสอบการไข้เชื้อ Bacillus sp. บ่านัดนาเสีย«ากแทล่งต่าง ๆ ร่วนกับการไข้อากาศแทะไม่ใข้อากาศ 
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รปที่ 1 แสด!การทดสอบ•ชื้อ 1% Bacillus sp. รปทิ่ 2 แสดงการทดสอบ!ชื้อ 1% Bacillus sp. 
อายุ 12 ขม. แยะ 1% mixed culture อายุ 12 ชม. อายุ 48 ชน.ไมการย่อยสอายมาเสียอาก 
ไมการย่อยสส 1ยมแรยจากหม้าปส.(PW พ ) ชุมชมหม้าบ.มมเปๆยว (YWW) 

9าก2ปที ่ 1 การไข้เชื้อ Bacillus sp. อายุ 12 ชม. ป?มาตร 1% ผสมกับเชื้อHทมอายุ 12 ชน. ปรม 1 พร 1% เตมในนา 
เสียบน้า ปส. แบ่งเป็น 2 ทรท(มนต กีอ การไม่ไหอากาศ«ะทดป?ฆาณ COD าด้ตเท่าใดยเลขงเชื้อนาน 12 24 แทะ 48 ชม. 



สามารคลดป?มาณ COD ลงได้ 89.13% 95.65% และ 98.91% คามล่าคบ การเดินอากาศที่เวลา 12 24 และ 48 ชม. ปรม 1พ 
COD ลดลง 93.48% 99.89% และ 91.30% ดามล่าด้บ เพิ่ทใท่ใด้นลในการฟ้ามัคนํ้าเสิยควรเดิมอากาศเพียง 12 ขม. (COD 
ลดลง 93.48%) แกัวทชุดการเดิมอากาศจนจบทารทดลอง ค่า COD ที่ 24 และ 48 ขม. รค่าลดลง 95.65 แทะ 98.91% 
คามล่าด้บ ค่า TDS แทะ SS ทดลงในช่วง 12 ขม. หลังจากนั้นกเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนเชลล์ของชุลนฑรีข์เพิ่มปริมาณขึ้น 

จากJปที่ 2 การใข้เขึ้อ Bacillus sp. เพียงขนดเดียวอาชุ 48 ขม. ปริมาตร 1% ย่อยสลายนั้แสืยชุมขนานเานริม้ทนม 
เปรยว พบว่า COD ลดลงน้อยมากที่เวลา 12 ชม ปริมาณ COD ทดลง 14.28-28.57% ช่วง 24-48 ขม. ปริมาณ COD เท่ากับ 
28.57% ค่า SS และ TDS ทคทงในช่วง 12 ขม. นลังจากนมค่าเพิ่มขึ้น เนองจากเชทล์แบคทีเรยเพิ่มจำนวนมาท'ขึ้น 

&U0 
ร®0 •• 
4®0 
«000 

3ZK 
MCO 
1900 
too 

0 

• ไ ะ , . ; - - " ' / 1DS(พ 

t t i 

SS (นพ•ไทพท 
SS เพท in no 

• TDS (ใม่พ 
COD เาน่พ COD เ พ 

« 0 0 

fflcc 
w» 
MX 
25๓ 
2DC0 
13D0 
จ<300 
900 

0- -

K 
• .TDS เ พ 

/ A \ * / \ 

IDS (ไม่พ 5 5 เ ^ ' , 1 , , 1 , , , 

SS (ไม่พ•'เท'ทท 

COO เ พ 
t COD (ไนพ 

H 1-
0 e 

im เททม่เบํค (»ข.เ 
« 1? t« a X) » c พ พ 

ททาในกพ่เน้* (ๆ ท!.เ 

รูปที่ 3 แสดงกฑทดสอบเขึ้ท I % Bacillus sp. รูปที่ 4 แสดงกไร ทดสอบเชอ I % Bacillus sp.oายุ 24 ขม. 
อไยุ 24 ขม.ในกไรย่อยสอไยพไเสียจไกvlไรม ในการย่อยสอไยนเใเสียจไกฟไร์มสูกรท่ีผ่ไพกไร 
สุกรที่ผ่ไนกไรบำบัดแบบไร้อไกไก (PWAVOl) บํไมัดแบบไร้อไกากแcfoไหฝ็ผ่ไพแปลงหกn(PYV\V02) 

จาทเปที่ 3 แทะ 4 การใ'iทข้ึอ Bacillus sp. อาชุ 24 ชม.ปริมาตร 1% การทคทองย่อขนั้าเสยฟาร์มสูกรชึ่งผ่านการ 
ป่ามัดแบบไร้อากาศแกัว (PWW01) และนั้าไหลผ่านแปลงหญ้าด้วย (PWW02) พบว่าค่า COD ไม่ทดลง ค่า SS และ TDS 
ทดลงเล็กน้อยช่วง 12 ขม หลังจากนั้นมิความแปรปรวนสูง เนื่องจากเชลล์ของแบคท่เริขเพิ่มปริมาณขึ้น 

<ฐฐ> 
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

8 9 101112 °i*Gy 

BmctilHi megmtenum BacUlmi pumilms 

Jชฑํ่ 5 f t n o H i i ifliJvมปๅ ๗'Jะรทธภไฑก ทผรคเอ ็นไ*นไlhคิเนร*a^tifl Bai-illm sp. 4 isolates Bv Be. Bra 1๓: Bp 
«าก2ปทึ่ ร กททไผริ งรแทนนทรึ้อ Bs. Be. Bm แทะ Bp ทํ่ปริมTurnS 6 2 6 แทะ 8 kGy เหมประทท5ภ1ทก11«ทิท 

เอนไจททปรศํเมท ใทฃมพ้ท พ่วนรอมสันม่าม(Jมเฑเองท่วมไทท่อไทไทนีถูงทุทเท่ใก้บ 9 9 10 แทะ 14 ftไมม" 

<5ร1> 
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3ปฑ 6 เฑนพินปาะรทธิภเฑกทพท๊คเทินไ*นใป•เฒนท๚8JI*6 BaciUux sp. 5 isolate* AO BI3. BI6. B35. B50 แทะ Box 
•นแปฑิ ่ 6 น้สืแกมบไเฑมประnnifimtm แทคเคนใจ(ฆไปไคเนท*OJivn BI3. BI6. B3*. BSO แทะ B68 ไกชน 

กัก ใไก่วนเสันผ่1นศุน0กทบร01ส่วนไทค่กไกไทนทึ่ไโ?IITQIรังส ื 2 6 4 | 0 แ 0 ะ 10 kGv ท)([กเท่1กับ 7 4 4 5 4 กไนทิไกับ 
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• 4 kGy • 5 kGy แ 6 kGy • 10 kGy 

j j f l 7 กาแทนประสทรทแพทผทค!ทิน'ใขม่โปรคเพทขทงชีสค Sc 

«1ก2ปทิ่ 7 รังรแกมม!ปริมาผ 5 kGy เทื่บประรทรก!ทการผทคเอ็นไข!เใปรติเนทของเขอ Saccharomyces 
cerevisiae(Sc) ไตขมีก้ตราส่วนเสันพ่านภูนขกทางของส่วนใสต่อไกไทนภูงคุดเท่บาบ 11 

ส'}ปพทการทตททง 
การทดลองใช้เข'ท Bacillus sp. อายุ 12 ขน. ปริมาตร 1% ผสมก้นเขอพทนอายุ 12 ขม ปริมาตร 1% ท่อขสลายนา 

เรข«บาชุบขนหน้าส่านักงานปรมาณุเทื่อสันติ ทบว่าการเติมอาก!ศระยะทล! 12 ขม. สามารททต COD ใด้ภูงคุตเท่ากัน 
93.48% แส่วบยุตเติมอาทาสนาน 24 กง 48 ขม.ปรินาน! COD ทตทง 95.65 แทะ 98 91% ตามลำสัน ส่าทรับก่! รร แทะ TDS ม 
ความแปรปรวนถูง 

การทตทองใช้เข*อ Bacillus sp. อายุ 24 แทะ 48 ขม. ปริมาตร 1% ท่อทนาเร0«ากชุมขพหน้าบริบ้ทพมเปรยวแทะนา 
เรย»าทท่ารมคุกรทํ่พ่เนระนบไบไอแกีส ฑํ่งทึ่พ่!นแทะไม่พ่!นแปทงหญ้าหนว่าทดค่า COD ได้น้อยมาท เนอง•ใกนวเส็ยมค่า 
ความสกปรกภูง ส่าหรับค่า SS แทะ TDS นกวามแปรปรวนภูง!นํ่ทงเทก!ขทส่แบคทเริยเหํ่นขึ๋น 

การนายรังสืแกมมาเทื่มประรทธกาทเขึ๋ก Bacillus subtilis. B cereus. Bpumilus แทะ K megaierium B13, BI6. 
B35. B50, B68 แทะยีสต Sc ให้ผทตเอีนไข!nปรติ!นสได้ถูงคุดไดยนกัตราส่วน!สันพ่น!ภูนผ์กทางส่วนใสต่อใกใทนทึ่ 
ปริมาณรังส 6 2 6 8 2 6 4 เข 10 และ 5 กโล(กร0 เท่!กับ 9 9 10 14 7 4 4 5 4แทร.แ ตานลำต้น 
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