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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือคัดแยกแอคติโนมัยสี ททีสร้ างสารสี จากดิ นทีปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟ และการ
ย้อมติดสี เส้นใยของสารสกัดสี ทีได้ โดยคัดแยกแอคติโนมัยสี ทจากดินของสวนทุเรี ยนภูเขาไฟ ตําบลพราน อําเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษ ด้วยการเพาะเลียงบนอาหาร sodium caseinate agar พบแอคติโนมัยสี ท 27 ไอโซเลท ที
สร้างสี เส้นใยฝังในอาหารแข็ง โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่มสี คือ สี ขาว สี นาตาล
ํ
สี เหลือง และสี ชมพู จากนันเพาะเลียงบน
ปลายข้าวในสภาวะการหมักแบบแข็ง เป็ นเวลา 5-7 วัน เพือให้แอคติโนมัยสี ทสร้ างสารสี บนปลายข้าว นําปลาย
ข้าวทีได้มาอบแห้งและบดให้ละเอียด แล้วสกัดสี ยอ้ มด้วยเอทานอลความเข้มข้น 70% พบว่าได้สียอ้ ม 2 กลุ่มสี คือ
สี ชมพูและสี เหลื อง เมือนําสี ทีสกัดได้ไปย้อมเส้นใยฝ้ าย พบว่าสี ยอ้ มทีได้จากแอคติโนมัยสี ทจํานวน 4 ไอโซเลท
สามารถย้อมติดเส้นใยฝ้ ายได้ คือไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ย้อมติ ดสี ชมพู ส่ วนไอโซเลท ALD27
ย้อมติดสี เหลือง จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชี วเคมี พบว่าเชื อทัง 4 ไอโซเลท จัดอยูใ่ นจีนสั
Streptomyces อย่างไรก็ตามต้องมีการศึกษาการย้อมติดสี และความคงทนของสี เพิมเติม เพือหาสภาวะทีเหมาะสม
สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสี ยอ้ มต่อไป
คําสํ าคัญ: สารสี ; สี ยอ้ ม; ปลายข้าว; ดินทุเรี ยนภูเขาไฟ
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Abstract
The objectives of this study were to isolate pigment producing actinomycetes from lava durian planted
soil and to study fiber dyeing with extracted dye. The actinomycetes were isolated from soil of lava durian
garden in Phran subdistrict, Khunhan district, Sisaket province by using sodium caseinate agar (SCA) as the
isolation medium. A total of 27 actinomycete isolates producing pigment-substrate mycelia were obtained in 4
color groups such as white, brown, yellow and pink. For dye production, the isolated actinomycetes were
inoculated on broke-milled rice in solid state fermentation for 5-7 days. The inoculated broke-milled rice was
dried and finely ground. Dye was extracted by using 70% ethanol. The extracted dye was obtained in pink and
yellow. Cotton fibers were dyed with extracted dye from only 4 isolates. Isolate ALD1, ALD15 and ALD19
were pink, and isolate ALD27 was yellow. Morphological and biochemical test showed that all of 4 isolates
were Streptomyces. However, the optimum conditions for fiber dyeing and color fastness testing should be
further investigated to be applied in dye industry in the future.
Keywords: Pigment; Dye; Broke-milled rice; Lava durian planted soil
1. บทนํา
ปั ญหาด้านสิ งแวดล้อมทีเกิ ดจากการใช้สียอ้ มและสารเคมีทีช่ วยในการย้อมสี นนั มาจากองค์ประกอบที
เป็ นสารอันตรายต่าง ๆ เช่น ไอออนของโลหะหนัก นอกจากนี สี ยอ้ มนันเป็ นสารอินทรี ยท์ ีสามารถก่อให้เกิดค่า
บีโอดี (BOD) ได้สูงมาก ค่าบีโอดี ทีสู งสะท้อนให้เห็ นว่าแหล่ งนําจะเกิ ดการเน่ าเสี ยจากการขาดออกซิ เจนและ
ส่ งผลให้สิงมีชีวิตในนํานันล้มตายได้ หรื อสารในกลุ่มของแคริ เออร์ ทีเป็ นสารช่วยย้อมในเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ทีมี
องค์ประกอบเป็ นสารอะโรมาติกทีมีกลินแรง ไม่ยอ่ ยสลายทางชี วภาพ และสารหลายชนิ ดเป็ นสารก่อมะเร็ ง และ
ยังสามารถสะสมในชันเนือเยือไขมันของสิ งมีชีวิตได้ดี [1] จากปั ญหาการใช้สีเคมีสังเคราะห์ดงั กล่าวจึงมีผคู ้ ิดค้น
การใช้สียอ้ มทางชี วภาพเพือเป็ นทางเลือกทดแทนการใช้สีเคมีสังเคราะห์ โดยสี ยอ้ มทีได้จากธรรมชาตินนมาจาก
ั
พืช สัตว์ แร่ ธาตุ และจุลินทรี ย ์ ซึ งจะไม่สร้างมลภาวะและมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว คือ ได้สีสวย เย็นตา ไม่ฉูดฉาด
และสามารถละลายนําได้ง่ า ย [2] สี จากจุ ลิ นทรี ย ์ที น่ า สนใจ คื อสี จากราและแบคที เรี ย เพราะมี ก ระบวนการ
เพาะเลียงง่าย เจริ ญเติบโตเร็ ว ไม่ขึนกับสภาพภูมิอากาศ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกกว่าการผลิ ตสี จากพืช สี ที
ผลิตได้จากจุลินทรี ยจ์ ะไม่เป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อม ทําให้มีการใช้ประโยชน์จากสี ทีได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร
ด้านการแพทย์ เครื องสําอาง และอุตสาหกรรมอืน ๆ รวมทังในอุตสาหกรรมสิ งทออีกด้วย [3-5]
แอคติโนมัยสี ท (Actinomycetes) เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวกทีสามารถสร้างสปอร์ ได้ มีลกั ษณะเป็ นเส้นสาย
คล้ายเชือรา สามารถเจริ ญเติบได้ในสภาพแวดล้อมหรื อระบบนิ เวศทีหลากหลาย โดยเฉพาะในดินนันแอคติโนมัย
สี ทมีบทบาทสําคัญในวัฏจักรของอินทรี ยสาร ซึ งสารเหล่านีเกียวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึนในดิน เช่น
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การตรึ งแอมโมเนี ย การย่อยสลายและการสังเคราะห์เนื อเยือ รวมถึงการย่อยสลายฮิวมัส แอคติโนมัยสี ทสามารถ
ผลิ ตสารทุติยภูมิทีมีฤทธิ ทางชี วภาพหลายชนิ ด เช่ น สารปฏิ ชีวนะ สารต้านเชื อรา สารต้านโปรโตซัว สารต้าน
ไวรัส สารต้านคอเลสเทอรอล สารต้านพยาธิ สารต้านมะเร็ ง และสารกดภูมิคุม้ กัน เป็ นต้น [6] นอกจากนี แอคติโน
มัยสี ทบางชนิดยังมีความสามารถในการสร้างสารสี (pigment) ได้อีกด้วย โดยสารสี เหล่านีมีคุณสมบัติทางชี วภาพ
ต่าง ๆ เช่ น ฤทธิ ในการยับยังจุลินทรี ยก์ ่อโรคในมนุ ษย์ ฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระ และฤทธิ ยับยังเซลล์มะเร็ ง เป็ นต้น
และมีการศึกษาการใช้สารสี ในการย้อมสี เส้นใยต่าง ๆ ซึ งสารสี เหล่านีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื องสําอาง อาหาร ยา และสิ งทอได้ [2, 7-11]
ทุเรี ยนภูเขาไฟ ได้รับใบอนุ ญาตสิ ทธิ บตั รสิ งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ หรื อเป็ นสิ นค้า GI ของ 3 อําเภอ ใน
จังหวัดศรี สะเกษ ได้แก่ อําเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ และศรี รัตนะ โดยทุเรี ยนภูเขาไฟจังหวัดศรี สะเกษสายพันธุ์
หมอนทองนัน มีจุดเด่นทีพูส วย เนื อสี ทอง เปลื อกบาง แกะง่าย เมล็ดลี บ รสชาติดี กรอบนอก นุ่ มใน หวานมัน
และกลิ นไม่ฉุน สําหรับสาเหตุทีต่อท้ายด้วยคําว่า “ภูเขาไฟ” นัน เพราะปลูกบนดิ นภูเขาไฟทีอุดมไปด้วยหิ นบะ
ซอลต์ มีลกั ษณะเป็ นดิ นสี แดงเด่นชัด มีแร่ ธาตุ ทีเป็ นอาหารของพืชสู ง หน้าดิ นลึ ก ระบายนําได้ดี และสามารถ
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กบั พืชได้อย่างสมําเสมอ [12] ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะคัดแยกและศึกษาคุ ณสมบัติการ
สร้างสารสี ของแอคติโนมัยสี ทจากดินบริ เวณพืนทีปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟดังกล่าว เพือคัดแยกหาแอคติโนมัยสี ทท้อง
ถินทีได้จากแหล่งปลูกผลไม้ขึนชื อของจังหวัด เนื องจากการคัดแยกแอคติโนมัยสี ททีสร้ างสารสี จากดินในแหล่ง
ต่าง ๆ ทีผ่านมา เช่น ดิ นรอบรากพืช ดินรังต่อ-หมาร่ า ดินรังปลวก และดินเศษใบไม้ พบว่าสารสี คุ ณสมบัติของ
สารสี และสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสี ทมีความแตกต่างกันขึนกับแหล่งและท้องถิ นทีทําการคัดแยก [2, 7, 1011,13] จึงมีความเป็ นไปได้วา่ อาจจะพบแอคติโนมัยสี ททีสร้างสารสี และมีคุณสมบัติแตกต่างจากแอคติโนมัยสี ทที
มีการคัดแยกมาก่อนหน้านี
2. วิธีการวิจัย
2.1 การเก็บตัวอย่ างดินภูเขาไฟ
เก็บตัวอย่างดินภูเขาไฟในพืนทีสวนทุเรี ยน โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างดินแบบกระจายให้ครอบคลุมทัวพืนทีด้วย
วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพือการวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตร [14] บันทึกลักษณะของดิน และค่าความเป็ นกรด
ด่าง (pH) ของดินในบริ เวณทีทําการเก็บตัวอย่าง นําดินใส่ ในถุงพลาสติกทีสะอาด ปิ ดปากถุงให้สนิ ท เพือนําไปคัด
แยกแอคติโนมัยสี ท
2.2 การคัดแยกและทําบริสุทธิแอคติโนมัยสี ทจากดินภูเขาไฟ
คัดแยกและทําบริ สุทธิแอคติโนมัยสี ทโดยดัดแปลงวิธีการของนฤมล [2] ชังตัวอย่างดิน 10 กรัม ใส่ ลงใน
0.85% NaCl ทีฆ่าเชือแล้ว ปริ มาตร 90 มิลลิลิตร ในขวดรู ปชมพู่ เขย่าอย่างแรงเพือให้ดินและจุลินทรี ยก์ ระจายใน
สารละลายได้อย่างทัวถึง เจือจางสารละลายจนได้ระดับความเจือจางอยูใ่ นช่วง 10-1-10-4 นําสารละลายดินไปแยก
แอคติโนมัยสี ทด้วยเทคนิ คการเกลีย (spread plate) บนผิวหน้าอาหารเลียงเชือ sodium caseinate agar (SCA) นํา
62

T. Kabbua / Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 32, September - December 2021

จานเพาะเชือไปบ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3-7 วัน ตรวจดูผลและลักษณะโคโลนี ของแอคติโนมัย
สี ททีเกิดขึนบนอาหารเลียงเชือ แล้วนําโคโลนีเดียวทีเกิดขึนบนอาหารเลียงเชือไปทําบริ สุทธิ โดยใช้เข็มเขียเชือเขีย
โคโลนี เดียวบนอาหารเลียงเชือ ถ่ายลงบนอาหารใหม่ดว้ ยวิธีการขีดไขว้ (streak plate) จากนันเพาะเชื อทีอุณหภูมิ
37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3-7 วัน สังเกตลักษณะโคโลนี และสี ของเส้นใยบนอาหารเลียงเชือ แล้วนําแอคติโนมัย
สี ททีทําบริ สุทธิ ได้ไปใช้ในการทดลองต่อไป
2.3 การทดสอบการผลิตสารสี ของแอคติโนมัยสี ทบนปลายข้ าว
เตรี ยมปลายข้าวเพือใช้เป็ นสับสเตรท [2] โดยชังปลายข้าว 30 กรัม ใส่ ลงในขวดรู ปชมพู่ปริ มาตร 250
มิลลิลิตร แช่ขา้ วด้วยนําประปา 2 ชัวโมง เทนําออกให้หมด นําไปนึ งฆ่าเชื อด้วยหม้อนึ งความดันสู งทีอุณหภูมิ 121
องศาเซลเซี ยส 15 นาที ใช้ห่วงถ่ายเชื อขูดสปอร์ แอคติโนมัยสี ททีมีอายุ 3 วัน ลงในนํากลันปลอดเชื อ ปริ มาตร 9
มิลลิ ลิตร เพือใช้เป็ นสารแขวนลอยสปอร์ เทสารแขวนลอยลงในขวดรู ปชมพู่ทีมีปลายข้าวปลอดเชื อ นําไปบ่มที
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส นาน 5-7 วัน สังเกตสี ทีเกิดขึนบนปลายข้าว
2.4 การสกัดสารสี จากปลายข้ าว
นําปลายข้าวทีเกิดสี จากการเพาะเลียงแอคติโนมัยสี ทไปอบแห้งทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส 10 ชัวโมง
บดให้ละเอี ยดแล้วเก็บผงสี ในถุ งพลาสติ กหรื อขวดแก้วทีแห้งสนิ ท นําผงสี ทีได้ไปสกัดสี โดยชังผงสี 10 กรั ม
ละลายใน 70% เอทานอล ปริ มาตร 50 มิลลิ ลิตร นําไปเขย่าบนเครื องเขย่าทีความเร็ ว 120 รอบต่อนาที นาน 4
ชัวโมง [2] นําสี ทีสกัดได้ไปย้อมสี เส้นใยฝ้ าย
2.5 การทดสอบการติดสี ของเส้ นใย
ชังเส้นใยฝ้ าย 0.2 กรั ม ต้มในนําเดื อด 20 นาที นําไปผึงให้แห้ง แล้วแช่ ลงในสารละลายสี ปริ มาตร 40
มิลลิลิตร บ่มเขย่าทีอุณหภูมิหอ้ ง ความเร็ ว 120 รอบต่อนาที 18-20 ชัวโมง นําฝ้ ายขึนมาผึงให้แห้ง แล้วย้อมซําอีก 1
ครัง จากนันนําฝ้ ายขึนมาผึงให้แห้ง ล้างสี ส่วนเกินออกด้วยนําประปา ผึงให้แห้ง สังเกตการติดสี ของเส้นใยฝ้ าย [2]
และนําฝ้ ายมาวัดค่าสี ดว้ ยเครื อง Color meter (ColorFlex EZ, USA) ทีแสดงผลในระบบ CIELAB แล้วนําค่าสี ที
ได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วย
Duncan’s new multiple range test (Duncan หรื อ DMRT) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป IBM SPSS Statistics 20 ที
ระดับความเชือมัน 95%
2.6 การศึกษาลักษณะสั ณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชี วเคมีของแอคติโนมัยสี ททีแยกได้
จําแนกแอคติโนมัยสี ททีแยกได้ในเบืองต้น ด้วยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ลักษณะของ
โคโลนี บนอาหารเลี ยงเชื อ การสร้ างเมลานิ น การสร้ างสี เส้นใยทีฝั งในอาหารแข็ง (substrate mycelium) และ
ลักษณะโครงสร้างของสปอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงทดสอบคุณสมบัติทางชี วเคมี ได้แก่ Urea test, Methyl
red test (MR), Voges-Proskauer test (VP), Litmus milk test, Gelatin test และการใช้นาตาล
ํ
(glucose, mannitol,
xylose, และ arabinose) ของแอคติโนมัยสี ท จากนันจําแนกเชือเบืองต้นตามหลักการ Simple working key [15]
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3. ผลการวิจัย
3.1 ลักษณะของดินตัวอย่ าง
ตัวอย่างดินภูเขาไฟบริ เวณทีทําการเก็บตัวอย่างมีลกั ษณะเป็ นสี แดงและเหนี ยว ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ของดินตัวอย่างทังหมด อยูใ่ นช่วง 5.8 – 6.7 และมีค่าเฉลียเท่ากับ 6.08  0.48 ซึ งมีความเป็ นกรดอ่อน ๆ
3.2 ผลการคัดแยกและทําบริสุทธิแอคติโนมัยสี ทจากดินภูเขาไฟ
เมือนําสารละลายดินตัวอย่างมาเกลียบนอาหารเลียงเชือ SCA เพือคัดแยกแอคติโนมัยสี ท พบว่าสามารถ
คัดแยกแอคติโนมัยสี ทเบืองต้นด้วยลักษณะโคโลนี บนอาหารเลียงเชื อได้ทงหมด
ั
27 ไอโซเลท (ALD1-ALD27)
และสามารถจัดกลุ่มสี ของเส้นใยทีฝังในอาหารแข็งได้ 4 กลุ่มสี คือสี ขาว สี นาตาล
ํ
สี เหลือง และสี ชมพู ดังแสดง
ในรู ปที 1

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
รู ปที 1 กลุ่มสี ของเส้นใยทีฝังในอาหารแข็ง (ก) สี ขาว (ข) สี นาตาล
ํ
(ค) สี เหลือง และ (ง) สี ชมพู
3.3 ผลการทดสอบการผลิตสารสี ของแอคติโนมัยสี ทบนปลายข้ าว
เมือนําแอคติโนมัยสี ททีแยกบริ สุทธิ ได้มาเพาะเลียงบนปลายข้าวเพือศึกษาการสร้างสารสี พบว่าแอคติโน
มัยสี ทสามารถสร้างสารสี บนปลายข้าวได้แตกต่างกันในแต่ละไอโซเลท ซึ งลักษณะการเจริ ญและการสร้างสารสี
ของแอคติโนมัยสี ทบนปลายข้าวแต่ละไอโซเลท แสดงดังรู ปที 2
3.4 ผลการสกัดสารสี จากปลายข้ าว
หลังจากนําปลายข้าวทีมีสีมาอบแห้งและบดให้ละเอียดเป็ นผงสี แล้ว นําผงสี ทีได้จากแต่ละไอโซเลทไป
สกัดสี ยอ้ มด้วย 70% เอทานอล พบว่าสามารถสกัดสี ยอ้ มได้ 2 กลุ่มสี คือ สี ชมพูและสี เหลือง โดยสี ชมพูสกัดได้
จากปลายข้าวของไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ส่ วนสี เหลืองสกัดได้จากปลายข้าวของไอโซเลท ALD2,
ALD12 และ ALD27 ลักษณะการสร้ างสารสี บนปลายข้าวและสี ทีสกัดได้จากแอคติโนมัยสี ททัง 6 ไอโซเลท
แสดงดังรู ปที 2
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
รู ปที 2 ลักษณะการสร้างสารสี บนปลายข้าวและสี ทีสกัดได้จากแอคติโนมัยสี ท (ก) ALD1 (ข) ALD15 (ค) ALD19
(ง) ALD2 (จ) ALD12 และ (ฉ) ALD27
3.5 ผลการทดสอบการย้ อมติดสี ของเส้ นใย
เมื อนํา สารสกัดสี ที ได้ไปย้อมเส้ นใยฝ้ าย พบว่า สี ที สามารถย้อมติ ดเส้ นใยฝ้ ายได้ คื อสี จากไอโซเลท
ALD1, ALD15, ALD19 และ ALD27 ซึ งมองเห็นเส้นใยฝ้ ายเปลียนเป็ นสี ชมพูและสี เหลือง เมือเปรี ยบเทียบกับชุ ด
ควบคุม (C) ดังแสดงในรู ปที 3 และเมือนําเส้นใยฝ้ ายทีย้อมติดสี ไปวัดค่าสี ดว้ ย Color meter จะได้ค่าสี ในระบบ
CIELAB และค่าความแตกต่างของสี (∆E*) ดังแสดงในตารางที 1

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
รู ปที 3 ลักษณะการย้อมติดสี เส้นใยฝ้ ายของไอโซเลท (ก) ALD1 (ข) ALD15 (ค) ALD19 และ (ง) ALD27
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ตารางที 1 ค่าสี ของเส้นใยฝ้ ายทีย้อมด้วยสารสกัดสี จากแอคติโนมัยสี ทแต่ละไอโซเลท
ไอโซเลท

ค่ าสีของเส้ นใยฝ้ าย
b*
C*

L*

a*

h*

∆E*

ALD1

70.79 ±1.59b

2.49±0.16a

2.48±0.20b

3.52±0.16b,c

0.78±0.06e

4.47

ALD15

74.84±0.88a

2.41±0.07a

3.17±0.26b

3.98±0.25b

0.92±0.03d

8.38

ALD19

75.61±3.83a

2.05±0.28b

3.29±0.62b

3.87±0.68b,c

1.01±0.03c

69.97±1.76b,c

2.22±0.14a,b

8.30±0.40a

8.59±0.42a

1.31±0.01a

9.10
6.51

ALD27
Control (C)

66.57±1.59c

1.07±0.09c

2.86±0.47b

3.05±0.47c

1.21±0.03b

0.00

หมายเหตุ: ค่าสี จากเครื อง Color meter โดย
L* หมายถึง ค่าแสดงความสว่างของสี อยูใ่ นช่วง 0-100 (0 = มืด, 100 = สว่าง)
a* หมายถึง ค่าแสดงสี แดงและสี เขียว (ถ้า a เป็ นบวก = สี แดง, a เป็ นลบ = สี เขียว)
b* หมายถึง ค่าแสดงสี เหลืองและสี นาเงิ
ํ น (ถ้า b เป็ นบวก = สี เหลือง, b เป็ นลบ = สี นาเงิ
ํ น)
C* (Chroma) หมายถึง ค่าความเข้มสี (มีค่าระหว่าง 0 – 100)
h* (Hue angle) หมายถึง ค่าตัวเลขทีระบุตาํ แหน่งสี มีหน่วยเป็ นองศา (ถ้า h* = 0 หมายถึ ง สี แดง, h* = 90
หมายถึง สี เหลือง, h* = 180 หมายถึง สี เขียว, h* = 270 หมายถึง สี นาเงิ
ํ น)
∆E* หมายถึง ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม ระหว่างค่าสี แต่ละไอโซเลทกับชุดควบคุม (Control)
*ตัวอักษรทีเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ หมายถึ ง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ทีระดับความ
เชือมัน 95%
3.6 ผลการจําแนกแอคติโนมัยสี ทเบืองต้ น
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ลักษณะโคโลนีบนอาหารเลียงเชือ การสร้างเมลานิ น การสร้าง
สี เส้นใยทีฝังในอาหารแข็ง และลักษณะโครงสร้างของสปอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าแอคติโนมัยสี ท ทัง 4
ไอโซเลท ทีย้อมติดสี เส้นใย ถูกจัดเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีมีเส้นใยสี ขาวบนอาหารเลียงเชือ ได้แก่ ไอโซเลท ALD1,
ALD15 และ ALD19 และกลุ่มทีมีเส้นใยสี เหลืองบนอาหารเลียงเชือ ได้แก่ ไอโซเลท ALD27 โดยแต่ละไอโซเลท
มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาอืน ๆ ดังแสดงในตารางที 2
สําหรับผลการทดสอบทางชี วเคมีทงั Urea test, Methyl red test (MR), Voges-Proskauer test (VP),
Litmus milk test, Gelatin test และการใช้นาตาลของแอคติ
ํ
โนมัยสี ททัง 4 ไอโซเลท นัน แสดงดังตารางที 3 โดย
อาศัยการจําแนกเบืองต้นตามหลักการ Simple working key [15] พบว่าแอคติโนมัยสี ททีสร้างสารสี และคัดแยกได้
จากดินทีปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟทัง 4 ไอโซเลท จัดอยูใ่ นจีนสั Streptomyces
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ตารางที 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของแอคติโนมัยสี ททีแยกได้
ไอโซเลท
ALD1
ALD15
ALD19
ALD27

การสร้ างเมลานิน
ไม่สร้าง
ไม่สร้าง
ไม่สร้าง
ไม่สร้าง

ลักษณะสัณฐานวิทยา
โครงสร้ างสปอร์
สีเส้ นใยทีฝังในอาหารแข็ง (substrate mycelia)
Rectiflexibiles type
ชมพู
Rectiflexibiles type
ขาว
Rectiflexibiles type
ชมพู
Spira type
เหลือง

ตารางที 3 ผลการทดสอบทางชีวเคมีของแอคติโนมัยสี ท
ไอโซเลท
ALD1
ALD15
ALD19
ALD27

Urea MR
-

VP
-

การทดสอบทางชีวเคมี
Litmus milk Gelatin Glucose
+
+
+
+

Mannitol
+
-

Arabinose Xylose
+
+
+
-

หมายเหตุ: เครื องหมาย – และ + หมายถึง ผลการทดสอบให้ผล ลบ และ บวก ตามลําดับ
4. อภิปรายผล
ดินปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟในการศึกษาครังนี เป็ นตัวอย่างดินทีเก็บมาจากสวนทุเรี ยนภูเขาไฟลุงเสริ ม ตําบล
พราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษ ลักษณะทัวไปของดินตัวอย่างมีสีแดง มีความเหนี ยวเมือสัมผัสด้วยมือ มี
ความร่ วนผสมกับความเหนียว ค่า pH ของดินตัวอย่าง มีค่าเฉลีย 6.080.48 ซึ งมีความเป็ นกรดเล็กน้อย สําหรับค่า
pH ของดิ นนันเป็ นปั จจัยหลักทีส่ งผลต่อชนิ ด จํานวน และการกระจายตัวของแอคติโนมัยสี ท รวมถึ งกิ จกรรม
ต่าง ๆ ของแอคติโนมัยสี ททีเกิดขึนในดิ น โดยทัวไปแล้วแอคติโนมัยสี ทในดินจะเจริ ญได้ทีค่า pH ระหว่าง 5-9
เพราะจัดเป็ นจุลินทรี ยก์ ลุ่มทีเรี ยกว่า Neutrophiles และมีค่า pH ทีเหมาะสม (optimum pH) ในการเจริ ญเท่ากับ 7
[16] ดังนันดินตัวอย่างทีเก็บมาจึงมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ทีจะคัดแยกหาแอคติโนมัยสี ท เพราะค่า pH ของ
ตัวอย่างดินมีค่าใกล้เคียงกับ 7 และอยูใ่ นช่วงระหว่าง 5-9 และอาจค้นพบแอคติโนมัยสี ทสายพันธุ์ทอ้ งถินทีคัดแยก
ได้จากพืนทีปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟซึ งเป็ นผลไม้ขึนชื อของจังหวัดศรี สะเกษ ทีมีการสร้ างสารสี แตกต่างจากแหล่ง
อืน ๆ เนืองจากการคัดแยกแอคติโนมัยสี ททีสร้างสารสี จากดินในแต่ละพืนทีหรื อแต่ละภูมิภาคนัน จะได้คุณสมบัติ
ของสารสี และสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสี ททีแตกต่างกันไป [2, 7, 10-11, 13]
การคัดแยกแอคติโนมัยสี ทจากดินตัวอย่าง ด้วยอาหารเลียงเชื อ sodium caseinate agar (SCA) ซึ งเป็ น
อาหารคัดเลื อกเชื อ (selective medium) สามารถคัดแยกแอคติ โนมัยสี ท ทีสร้ างสี ของเส้นใยฝั งในอาหารแข็ง
(substrate mycelia) ได้ทงหมด
ั
27 ไอโซเลท (ALD1 – ALD27) แบ่งกลุ่มสี เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ สี ขาว สี นาตาล
ํ
สี
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เหลื อง และสี ชมพู ซึ งแตกต่างจากสี โคโลนี ของแอคติ โนมัยสี ททีคัดแยกได้จากดิ นรังปลวก อําเภอศรี สัชนาลัย
จังหวัดสุ โขทัย ทีมีโคโลนีสีส้ม สี เทา และสี ครี ม [2] แต่มีความสอดคล้องกับการแยกแอคติโนแบคทีเรี ยจากดินรัง
ต่อ-หมาร่ า จากอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทีมีโคโลนี สีเหลื อง [11] ทังนี เนื องจากแอคติ โนแบคทีเรี ย
สามารถผลิ ตเม็ดสี (pigments) ต่าง ๆ ได้ เช่น สี แดง สี เหลือง สี ส้ม สี ชมพู สี นาตาล
ํ
สี นาเงิ
ํ น หรื อสี ดาํ ขึนอยู่กบั
สายพันธุ์ อาหารเพาะเลียง และอายุของเชื อแอคติโนแบคทีเรี ย [16] เมือนําแอคติโนมัยสี ททีแยกได้ไปเพาะเลียง
บนปลายข้า ว พบว่า เชื อแต่ล ะไอโซเลทมี ก ารสร้ า งสี บ นปลายข้า วในสภาพการหมักแบบแข็ง (solid state
fermentation) ในระยะเวลาการหมัก 5-7 วัน โดยสังเกตสี ทีเกิดขึนอย่างทัวถึงและสมําเสมอบนปลายข้าว หลังจาก
บดปลายข้าวให้ละเอียดและนําผงสี ทีได้ไปสกัดสี ดว้ ย 70% เอทานอล พบว่าได้สารสกัดสี 2 กลุ่มสี คือ สี ชมพู และ
สี เหลือง จากแอคติโนมัยสี ท จํานวน 6 ไอโซเลท ได้แก่ ALD1, ALD15 และ ALD19 (สี ชมพู) และไอโซเลท
ALD2, ALD12 และ ALD27 (สี เหลือง) สอดคล้องกับการสกัดสารสี จากปลายข้าวทีเพาะเลียงแอคติโนมัยสี ทด้วย
เอทานอลความเข้มข้น 70% ทีได้สารสกัดสี ในโทนสี ชมพู สี เหลือง สี ชมพูบานเย็น สี แดง-ส้ม สี ม่วง สี ส้ม-โอลด์
โรส และสี ส้ม [2, 8, 11] สําหรับไอโซเลทอืน ๆ นัน เมือสกัดสี แล้วพบว่าสารสกัดสี ทีได้มีความเจือจางมาก ซึ งอาจ
เกิดจากการสร้างเม็ดสี ของแอคติโนมัยสี ทมีปริ มาณน้อยหรื อเกิดจากการทีตัวทําละลายทีเลือกใช้คือเอทานอลไม่
สามารถสกัดสารสี เหล่านันออกจากปลายข้าวได้ โดยเหตุผลทีเลือกใช้เอทานอลเป็ นสารสกัดสี ในครังนีเนื องจาก
เอทานอลถูกใช้ในการสกัดเม็ดสี จากจุลินทรี ยต์ ่าง ๆ ได้ทงแบคที
ั
เรี ย เชื อรา และแอคติโนมัยสี ท [17-19] ซึ งแอคติ
โนมัยสี ททีถูกนํามาเพาะเลียงบนปลายข้าวเพือให้สร้างสารสี และสกัดสี ยอ้ มด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70
สามารถย้อมติ ดสี เส้นใยชนิ ดต่าง ๆ ได้ [2, 8, 11] และพบว่าการใช้เอทานอลสกัดสี จาก Micrococcus Luteus
สําหรับการย้อมสี เส้นใยสังเคราะห์จะทําให้ได้สีสันสดใส [20] และนอกจากนีเอทานอลยังเป็ นตัวทําละลายทีมีพิษ
ตํา หาง่าย และราคาถูก
เมือนําสารสกัดสี ทีได้ไปย้อมเส้นใยฝ้ าย พบว่าสารสกัดสี สามารถย้อมติดเส้นใยฝ้ ายให้มองเห็นเป็ นโทนสี
ชมพู และสี เหลือง เมือเปรี ยบเทียบกับเส้นใยฝ้ ายในกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการย้อมสี เส้นใยด้วยสารสกัดสี จาก
แอคติโนมัยสี ททีสร้างสารสี จากดินรังปลวกและดินรังต่อ-หมาร่ า [2, 11] ทีสามารถย้อมติดเส้นใยไหมในกลุ่มสี
เหลือง สี ชมพูบานเย็น สี ส้ม-โอลด์โรส สี ส้ม สี ม่วง และสี แดง-ส้ม อย่างไรก็ตามจากการทดลองพบว่าเมือทิงเส้น
ใยฝ้ ายทีย้อมสี ไว้ขา้ มคืน สี ของเส้นใยฝ้ ายจะมีสีทีซี ดจางลง แต่เมือเปรี ยบเทียบค่าเฉดสี (h*) และค่าความแตกต่าง
ของสี โดยรวม (∆E*) ระหว่างเส้นใยฝ้ ายทีย้อมด้วยสารสกัดสี จากแอคติโนมัยสี ทกับชุ ดควบคุม (Control) พบว่า
ค่าเฉดสี ของเส้นใยฝ้ ายทีย้อมด้วยสารสี สกัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมัน 95%
และมีค่าความแตกต่างของสี โดยรวมอยูร่ ะหว่าง 4.47 – 9.10 แสดงให้เห็นว่าสารสกัดสี มีความสามารถในการย้อม
ติดเส้นใยฝ้ ายได้ แต่เมือนําค่าสี เส้นใยฝ้ ายกลุ่มสี เหลื องไปเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างกับค่าสี ทีได้จากแอคติโน
แบคทีเรี ยในกลุ่ม Streptomyces spp. [11] พบว่าค่าความเป็ นสี เหลือง-นําเงิน (b*) ทีได้จากการทดลองมีความเป็ นสี
เหลืองน้อยกว่า (less yellow) และมีความสดใสน้อยกว่าสี ทีนํามาเปรี ยบเทียบ เช่นเดียวกันกับค่าสี ของเส้นใยฝ้ าย
กลุ่มสี ชมพูทีมีค่าความสดใส และค่าความเป็ นสี แดง-เขียว (a*) น้อยกว่า (less red) ค่าความเป็ นสี แดงของแอคติโน
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แบคทีเรี ยสายพันธุ์ D7 [8] อาจเป็ นไปได้วา่ ความเข้มข้นของสารสกัดสี มีความเข้มข้นน้อยเกินไป รวมทังวิธีการ
และสภาวะทีใช้ในการย้อมสี เส้นใยยังไม่มีความเหมาะสมกับสารสี ทีสกัดได้ ซึ งจะต้องมีการศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที
เกี ยวข้องกับการย้อมติ ดสี ต่อไป ทังนี เพือให้ผ ลการย้อมสี มี ความชัดเจน สดใส และมี เฉดสี ทีน่ าสนใจเพือให้
สามารถพัฒนาใช้ได้ในอนาคต
การจัดจําแนกแอคติโนมัยสี ททัง 4 ไอโซเลท ทีย้อมติดสี เส้นใยฝ้ ายในเบืองต้น พบว่าทัง 4 ไอโซเลท จัด
อยู่ในจีนัส Streptomyces ซึ งเป็ นจีนสั ทีพบมากทีสุ ดในดิ น โดยพบว่าแอคติโนมัยสี ททีคัดแยกได้จากดินมากกว่า
95% คือกลุ่ม Streptomyces [16] สําหรับ Streptomyces แต่ละสายพันธุ์นนจะมี
ั
ความสามารถในการสร้างสารต่าง ๆ
รวมทังการสร้างเม็ดสี ทีมีลกั ษณะเด่นแตกต่างกันออกไป เช่น สร้างเมลานิ นทีมีสีดาํ จนถึงสี นาตาล
ํ
แคโรทีนอยด์ที
ให้สีแดง เหลื อง และชมพูไปจนถึ งสี ม่วง และสร้ างแอคติ โนโรดิ นทีมีความสัมพันธ์กบั การสร้ างสารสี นาเงิ
ํ น
ตัวอย่า งเช่ น Streptomyces sp. JAR6 ที แยกได้จากดิ นเศษใบไม้ส ามารถผลิ ตสารสี แดงที มี ฤทธิ ในการยับ ยัง
เชือจุลินทรี ยแ์ ละเซลล์มะเร็ งได้ Streptomyces glaucescens NEAE-H สามารถสร้างเมลานิ นทีมีฤทธิ เป็ นสารต้าน
อนุ มูลอิสระและยับยังเซลล์มะเร็ ง รวมทัง Streptomyces spp. จากดินรังต่อ-หมาร่ าทีสามารถสร้ างสารสี และย้อม
ติดสี เส้นใยไหมได้ เป็ นต้น [11, 13, 21-22]
การศึกษาการสร้างสารสี ของแอคติโนมัยสี ทโดยการเพาะเลียงบนปลายข้าว พบว่าแอคติโนมัยสี ทสามารถ
เจริ ญและสร้างสารสี บนปลายข้าวได้ เช่นเดียวกับแอคติโนมัยสี ททีคัดแยกได้จากดินรังปลวกและดินรังต่อ-หมาร่ า
[2, 11] ข้าว รวมทังผลพลอยได้จากข้าว และเศษข้าวเหลือถูกนํามาใช้เป็ นอาหารสําหรับการเพาะเลียงจุลินทรี ยเ์ พือ
การผลิ ตสารสี ซึ งเป็ นการใช้ประโยชน์และเพิมมูลค่าให้สิงทีอาจเหลื อทิงทางการเกษตรหรื อทางอาหาร [23]
อย่างไรก็ตามในการเพาะเลียงแอคติ โนมัยสี ทเพือการสร้ างสารสี นนจํ
ั าเป็ นต้องหาสภาวะและวัสดุ ทีใช้ในการ
เพาะเลียงให้เหมาะสม เพราะองค์ประกอบของอาหารเพาะเลียงมีผลต่อการสร้างสารสี ของแอคติโนมัยสี ท โดย
พบว่าแอคติโนมัยสี ทไอโซเลทเดียวกัน แต่หากเพาะเลียงบนอาหารทีแตกต่างกันจะเกิดการสร้างสารสี ทีแตกต่าง
กันได้ [24] การประยุกต์ใช้วสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษอาหาร รวมทังการได้มาซึ งสี ยอ้ มจากธรรมชาติ มี
ส่ วนช่วยในการลดปริ มาณขยะเหลือทิง ลดสารก่อมลพิษทีเกิดจากการใช้สียอ้ มทางเคมี และเป็ นการใช้ประโยชน์
จากจุลินทรี ยใ์ นการลดการปนเปื อนและการตกค้างของสารพิษต่อสิ งแวดล้อมได้ [25]
5. บทสรุ ป
งานวิจ ัย นี มี เ ป้ าหมายเพื อคัด แยกแอคติ โ นมัย สี ท ที สร้ า งสารสี จากดิ น ที ปลู ก ทุ เรี ย นภูเ ขาไฟ จัง หวัด
ศรี สะเกษ และศึกษาความสามารถในการสร้ างสารสี ของแอคติโนมัยสี ททีคัดแยกได้ รวมถึ งการสกัดสารสี และ
การนํา สารสกัดสี ที ได้ไ ปศึ ก ษาการย้อมติ ดเส้ นใยฝ้ าย โดยคัดแยกแอคติ โนมัย สี ท จากดิ นด้วยอาหาร sodium
caseinate agar ได้ทงสิ
ั น 27 ไอโซเลท มีแอคติโนมัยสี ททีสามารถเจริ ญและสร้างสารสี บนปลายข้าว แล้วสามารถ
สกัดสารสี จากปลายข้าวด้วย 70% เอทานอลได้ จํานวน 6 ไอโซเลท แบ่งเป็ นสารสกัดโทนสี ชมพูและสี เหลือง เมือ
นําสารสกัดสี ทีได้ไปย้อมสี เส้นใยฝ้ าย พบว่าสารสกัดสี ทีสามารถย้อมติดสี เส้นใยฝ้ ายมีจาํ นวน 4 ไอโซเลท ได้แก่
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ไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ย้อมติ ด โทนสี ช มพู และไอโซเลท ALD27 ย้อมติ ดโทนสี เ หลื อ ง ผล
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการศึกษาทางชี วเคมีเบืองต้น พบว่าแอคติโนมัยสี ททัง 4 ไอโซเลท จัดอยู่
ในจีนสั Streptomyces อย่างไรก็ตามควรมีการจัดจําแนกสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสี ทด้วยเทคนิ คทางชี วโมเลกุล
ต่อไป เพือให้ทราบสายพันธุ์ทีแท้จริ งสําหรับการเก็บรักษาสายพันธุ์ของจุลินทรี ยท์ ีคัดแยกในท้องถิน และใช้เป็ น
ข้อมู ลในการคัดเลื อกวัสดุ เพาะเลี ยงเพือให้ไ ด้ส ารสี ตามที ต้องการ ผลการวิจยั ในครั งนี สามารถใช้เป็ นข้อมู ล
พืนฐานสําหรับการต่อยอดในการหาสารสี จากธรรมชาติมาทดแทนสี เคมีสังเคราะห์ทีใช้สําหรับการย้อมสี เส้นใย
ต่าง ๆ ซึ งจะต้องมีการศึกษาเพิมเติ มเกี ยวกับสภาวะการสกัดสารสี กระบวนการย้อมสี ค่าการติ ดสี และมีการ
ทดสอบความคงทนของสี ใ นการย้อ มเส้ น ใยประเภทต่ า ง ๆ ทังนี เพื อการพัฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารสี ใ น
อุตสาหกรรมการย้อมสี ต่อไป
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