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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยนี้เป็นงานการพัฒนาชีววิธีในการดึงทองกลับมาจากน้้าทิ้งจากกระบวนการผลิต

ทอง และสกัดทองในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความเป็นกรดสูง (pH 0-4)  ซึ่งเป็นวิธีที่ควรน้ามาทดแทน
กระบวนทางไฟฟ้าเคมี และวิธีทางเคมี  ที่ก่อให้เกิดมลพิษของสารพิษ ควันพิษของกรด และโลหะหนัก
ของทองแดง ไซยาไนด์ต่อผู้ใช้ และต่อสิ่งแวดล้อม     งานวิจัยนี้เริ่มที่การศึกษาคัดแยกและจ้าแนก
เช้ือจุลินทรีย์ทั่วไปที่อยู่ในน้้าสกัดทองที่มีความเป็นกรดสูง (pH 2-4)  ที่สามารถสร้างทองนาโน จากแหล่ง
ธรรมชาติที่มีทองในประเทศไทย ซึ่งพบว่า Bacillus sp. E201 มีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมของ 16S 
rDNA ของเช้ือ Bacillus thuringiensis Accession no. FJ755916 อยู่ 95%   เช้ือนี้มีคุณสมบัติการ
สร้างทองของเช้ือจุลินทรีย์   ในสารละลายนอกเซลล์ได้ดีภายใน 3 วัน   และสามารถสังเคราะห์ทองนาโน
จากสารละลายทอง 1 mM HAuCl4·̣3H2O ได้น้้าหนักทองแห้ง yield สูงสุดที่ 75.3% คือปริมาณ  0.5115 
กรัม   และมีศักยภาพทนสภาวะความเป็นกรด  โดยสามารถดึงทองจากน้้าสารละลายที่ใช้สกัดทองได้
หลังจากการปั่นแยกและกรอง   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชีววิธีที่ได้สามารถน้าไปพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิต
ทอง และอุตสาหกรรมเครื่องประดับ   
  
ค าส าคัญ :  ทองนาโน, Bacillus sp., ขบวนการคัดแยกทอง 
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ABSTRACT 

 

The study is the development of biological methods for extracting gold from the 
effluents of the gold processing and gold extraction in the industries where has a very high 
acidity (pH 0-4). This method should be used to replace the electrochemical process and 
chemical method which cause the pollution of toxic substances, acid fumes and heavy 
metals of copper cyanide to the environments. The research started at the 
characterization and identification of microorganisms presented in gold contaminated 
water in natural source where is highly acidic (pH 2-4) and it could synthesize nanogold 
particles. The bacteria Bacillus sp. E201 were identified from this source and it showed its 
16S rDNA gene with similarity of 95% to bacteria Bacillus thuringiensis accession no. 
FJ755916. It could create gold in the solution outside the cells within three days Form 1 
mM HAuCl4 • 3H2O solution, the bacterial dry weight could yield 75.3% with the amount 
of 0.5115 grams. It could be able to withstand acidic conditions and harvest gold from the 
gold extraction solution after centrifugation and filtration.  So this developed biological 
method could be developed to apply in the industrial production of gold and jewelry 
industry.                                  
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