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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ การบ�ำบัดดินที่ปนเปื อ้ นน� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซลด้ วยแบคทีเรี ยกลุม่ ตรึงไนโตรเจน
ผสม (Bacillus polymyxa, Derxia spp., Enterobacter cloaeae และ T6) ภายใต้ สภาวะที่มีออกซิเจน โดยมี
5 ชุดทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1: ดินที่เติมน� ้ำมันเบนซิน 5% และแบคทีเรี ยผสมทัง้ 4 ชนิด 5% ชุดการทดลองที่
2: ดินที่เติมน� ้ำมันเบนซิน 5% ชุดการทดลองที่ 3: ดินที่เติมน� ้ำมันดีเซล 5% และแบคทีเรี ยผสมทัง้ 4 ชนิด 5%
ชุดการทดลองที่ 4: ดินที่เติมน� ้ำมันดีเซล 5% และชุดการทดลองที่ 5: ดินเท่านัน้ ผลการศึกษาพบว่าแบคทีเรี ยกลุม่
ตรึงไนโตรเจนสามารถเพิม่ จ�ำนวนในดินที่มีการปนเปื อ้ นด้ วยน� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซล 5% และมากกว่าในดินชุด
ควบคุม และดินที่มีการเติมแบคทีเรี ยตรึงไนโตรเจนลดความเข้ มของสีน� ้ำมันได้ รวดเร็วกว่าชุดที่ไม่มีการเติมแบคทีเรี ย
ผสม ส่วนความเป็ นกรด-ด่าง พบว่ามีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง ลดลงเมื่อมีการเติมน� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซล และ
เติมแบคทีเรี ยตรึงไนโตรเจน ดังนันสามารถสรุ
้
ปได้ ว่าแบคทีเรี ยผสมกลุม่ ตรึงไนโตรเจน ในการศึกษาครัง้ นี ้น่าจะมี
ความสามารถการย่อยสลายน� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซล ความเข้ มข้ น 5% หรื อน้ อยกว่า และน่าจะน�ำมาประยุกต์
ใช้ ในการฟื น้ ฟูสภาพในดินที่ปนเปื อ้ นด้ วยน� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซลต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การย่อยสลาย น� ้ำมันเบนซิน น� ้ำมันดีเซล แบคทีเรี ยตรึงไนโตรเจน

Abstract
In this study, biodegradation of gasoline and diesel by nitrogen fixing bacteria (Bacillus polymyxa,
Derxia spp., Enterobacter cloaeae and T6) was determined under aerobic conditions. Five treatments were
established which were T1 (soil added with 5% gasoline and 5% mixture of bacteria), T2 (soil added with 5%
gasoline), T3 (soil added with 5% diesel and 5% mixture of bacteria), T4 (soil added with 5% diesel) and T5
(soil only). Results showed that nitrogen fixing bacteria were able to grow in soils contaminated with 5%
gasoline or diesel and grew in higher amount in the controls. Moreover, the treatments with nitrogen fixing
bacteria showed the faster reduetion of oil intensity than the treatments without application of these bacteria.
When soil samples were inoculated with gasoline and diesel and nitrogen fixing bacteria, pH of these soils
decreansed. Therefore, in this study concluded that the nitrogen fixing bacteria was able to degrade gasoline
and diesel of 5% or lower concentrations, and should be applied in bioremediation of soil contaminated with
gasoline and diesel oil further.
Keywords : Biodegradation, Gasoline, Diesel, Nitrogen fixing bacteria
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บทน�ำ
ในโลกปั จ จุบัน นี ม้ ี ก ารใช้ น� ำ้ มัน เบนซิ น และ
น� ้ำมันดีเซล ในชีวติ ประจ�ำวันอย่างมากมาย และเมือ่ เกิด
การปนเปื อ้ นในดินและน� ำ้ ใต้ ดิน การที่ สิ่งแวดล้ อมมี
การปนเปื อ้ นด้ วยน� ้ำมันทัง้ 2 ชนิดอาจจะเกิดขึ ้นได้ จาก
หลายสาเหตุ เช่น การรั่วไหลของน� ้ำมันจากเรื อบรรทุก
น� ้ำมันที่เกิดการชนกัน ไฟไหม้ เกยตื ้น จากการขนถ่าย
น� ้ำมันจากเรื อบรรทุกน� ้ำมันขึ ้นสถานีรับฝั่ ง การขุดเจาะ
ส�ำรวจน� ้ำมันบนไหล่ทวีป การเผาถ่านหินและน� ้ำมันเชื ้อ
เพลิง และจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน� ้ำมันและ
สารเคมีต่างๆ โดยน�ำ้ มันและสารประกอบของน�ำ้ มัน
เบนซินและน�ำ้ มันดีเซลจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ดังนี ้ คือ การท�ำให้ เกิดมลพิษทางดิน เมื่อน� ้ำมันซึมลง
ดินผ่านช่องว่างในชันดิ
้ นจะท�ำให้ ชอ่ งว่างในชันดิ
้ นเต็มไป
ด้ วยน� ้ำมันส่งผลกระทบไปถึงการปนเปื อ้ นของแหล่งน� ้ำ
ใต้ ดินด้ วย กรณีที่น� ้ำมันชนิดที่มีความหนืดสูงเมื่อซึมลง
ในดินบริ เวณนัน้ จะไม่สามารถน�ำมาใช้ ประโยชน์ เพื่อ
การเพาะปลูกได้ เนื่องจากน� ้ำมันจะเคลือบที่พื ้นผิวของ
อนุภาคต่างๆ ของดินจนไม่สามารถปล่อยธาตุอาหารให้
พืชได้ และท�ำให้ จลุ ินทรี ย์ตา่ งๆ ที่อาศัยอยู่ในดินบริ เวณ
ดังกล่าวมีการลดจ�ำนวนลง ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์
ของดินและความสมดุลของระบบนิเวศ [1-5]
การบ�ำบัดน� ้ำมันมีอยู่ 3 วิธีคือ วิธีทางกายภาพ
ยกตัวอย่างเช่น การใช้ ท่นุ กักน� ้ำมัน ต้ องใช้ ในบริ เวณที่
สามารถจ�ำกัดขอบเขตของน� ้ำมันได้ ถ้ าใช้ ในการก�ำจัด
คราบในทะเลจะต้ องใช้ ในบริเวณที่คลืน่ ลมสงบ หรื อการ
ใช้ วัส ดุดูด ซับ หรื อ จับ น� ำ้ มัน ซึ่ง วัส ดุจ ะเป็ น ตัว กลาง
จ�ำพวกสารสังเคราะห์หรื อโลหะบางชนิดคอยดูดซับหรื อ
จับน� ้ำมันที่ลอยเหนือผิวน� ้ำแล้ วถูกส่งผ่านไปรี ดออกด้ วย
แผ่นรี ดน� ้ำมันก่อนถูกสูบไปเก็บยังถังเก็บ การใช้ เครื่ อง
มือที่ใช้ หลักการท�ำงานให้ น� ้ำมันที่ลอยเหนือผิวน� ้ำผ่าน
ท�ำนบหรื อเขื่อนด้ วยแรงโน้ มถ่วงเข้ าสูถ่ งั แยกน� ้ำมันออก
จากน� ้ำ ก่อนที่จะถูกสูบไปเก็บยังถังเก็บน� ้ำมัน ใช้ เครื่ อง
มือในการดูดหรือสูบน� ้ำมันมีหลักการท�ำงานโดยใช้ ปลาย
ท่อของเครื่องให้ ลอยอยูใ่ นต�ำแหน่งทีร่ ะดับผิวน� ้ำ จากนัน้
ใช้ เครื่ องสูบสูบเอาคราบน� ้ำมันที่ผิวน� ้ำเข้ าไปยังถังแยก
น� ้ำมัน ซึ่งวิธีเหล่านี ้สามารถก�ำจัดคราบน� ้ำมันได้ เพียง
จ�ำนวนเล็กน้ อยเท่านัน้ และวิธีทางเคมี ได้ แก่ การใช้
สารเคมีในการก�ำจัดน� ้ำมัน โดยการน�ำสารเคมีไปฉีดใน
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บริ เวณที่มีการปนเปื อ้ นเพื่อให้ แรงตึงผิวของน� ้ำมันลดลง
จนน� ้ำมันแตกตัวและแพร่ กระจายในน� ้ำ โดยใช้ สารเคมี
ประเภทดิสเปอร์ แซนน์ (Dispersant) การใช้ สารเคมีดงั
กล่าวนี ้จะท�ำให้ เกิดสารเคมีตกค้ างอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อม
อย่างไรก็ตามวิธีการบ�ำบัดน� ้ำมันที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อมที่สดุ ได้ แก่ วิธีทางชีวภาพ ได้ แก่ การย่อย
สลายโดยอาศัย จุลิ น ทรี ย์ ใ นธรรมชาติ โดยเฉพาะ
แบคทีเรียทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติโดยเฉพาะในบริเวณทีม่ กี าร
ปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนมักจะมีความสามารถ
ในการย่อยสลายน� ้ำมันได้ [6-19] อย่างไรก็ตามการย่อย
สลายตามธรรมชาติมกั เกิดได้ คอ่ นข้ างช้ า ในปั จจุบนั จึง
ได้ มีการกระตุ้นหรื อมีการเร่งเพื่อให้ ขบวนการย่อยสลาย
เกิดได้ เร็ วขึ ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น การย่อยสลาย
โดยวิธีเร่ งธรรมชาติกระท�ำได้ โดยการเติมจุลินทรี ย์ที่มี
ความสามารถในการย่อยสลายน� ้ำมัน [20,21] แบคทีเรีย
กลุ่มตรึ งไนโตรเจนเป็ นแบคทีเรี ยที่มีประโยชน์ ต่อพืช
เพราะเป็ นจุลินทรี ย์กลุ่มหนึ่งที่ผลิตปุ๋ ยไนโตรเจนและ
ท�ำให้ ดินอุดมสมบูรณ์เนื่องจากดินโดยทัว่ ๆ ไปมักจะมี
ไนโตรเจนไม่เพียงพอกับความต้ องการของพืชเพราะ
ไนโตรเจนส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรูปของก๊ าซไนโตรเจนซึง่ พืช
ไม่สามารถน�ำมาใช้ ประโยชน์ ได้ และไนโตรเจนที่พืช
สามารถน� ำ ไปใช้ ได้ เช่ น แอมโมเนี ย มไอออนและ
ไนเทรตจะมีอยูใ่ นดินในปริ มาณเล็กน้ อยเท่านัน้ [22,23]
น� ้ำมันเบนซิน เป็ นน� ้ำมันเชื ้อเพลิงที่นิยมใช้ กนั
ทัว่ โลก ซึง่ เป็ นน� ้ำมันที่ได้ จากการปรุ งแต่งคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการกลัน่ น� ้ำมันโดยตรง และอาจได้
จากการแยกก๊ าซธรรมชาติเหลวหรื อแก๊ สโซลีนธรรมชาติ
น� ้ำมันเบนซินจะมีสว่ นผสมต่าง ๆ เช่น สารเบนซิน, โทลู
อีน, เอทิลเบนซิน และไซลีน [24] สารเพิ่มคุณภาพเพื่อ
ให้ เหมาะกับการใช้ งาน ยกตัวอย่างเช่น สารเพิ่มค่าออก
เทน สารต้ า นการรวมตัว กับ อากาศ สารเคมี ส�ำ หรั บ
ป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อนในถังน� ้ำมัน และท่อทาง
น� ้ำมัน รวมทังสารเคมี
้
ทชี่ ว่ ยท�ำความสะอาดคาร์ บเู รเตอร์
เพื่ อท� ำให้ เหมาะสมกับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ หรื อเครื่ องยนต์ทวั่ ไป เช่น เครื่ องสูบน� ้ำ
เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก [25] นอกจากนันพบว่
้
ามีสว่ นผสม
ของบิวเทน อัลคิเลท รี ฟอร์ เมท สี และสารเพิ่มออกซิเจน
(Oxygenate) ซึ่งที่ใช้ ในปั จจุบันคือ MTBE (Methyl

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

Tertiary Butyl Ether) เพือ่ ท�ำให้ น� ้ำมันเบนซินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดคุณภาพน� ้ำมัน [26]
ดังนันถ้
้ าเกิดการปนเปื อ้ นของน� ้ำมันเบนซินใน
ดินจะท�ำให้ เกิดการสะสมของสารทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ
น� ำ้ มั น เข้ าสู่ ดิ น ตะกอน มี ผ ลท� ำ ให้ สารเหล่ า นั น้ มี
ความคงทนต่อการย่อยสลาย [27] แต่ถ้าถูกชะลงใน
แหล่งน� ้ำ จะมีผลกระทบต่อสัตว์ที่ได้ สมั ผัสน� ้ำมันเบนซิน
คือ เมื่อขนสัตว์สมั ผัสกับน� ้ำมันจะจับกันเป็ นก้ อนท�ำให้
น� ำ้ ซึ ม เข้ าถึ ง ผิ ว หนัง มี ผ ลให้ สัต ว์ ไ ม่ ส ามารถรั ก ษา
อุณหภูมขิ องร่างกายได้ จงึ หนาวตาย หรื ออาจจมน� ้ำตาย
ได้ นอกจากนันพบว่
้
าน� ้ำมันมีความเป็ นพิษต่อระบบทาง
เดินอาหาร ตับ ตับอ่อน ไต ปอด ระบบประสาทส่วนกลาง
และมีผลระยะยาวต่อระบบสืบพันธุ์ โดยน� ้ำมันสามารถ
เข้ าสูต่ วั สัตว์ได้ ทงทางการหายใจ
ั้
(ไอระเหย) ซึมผ่านทาง
ผิ ว หนัง และทางปาก สัต ว์ น� ำ้ ที่ ป นเปื อ้ นน� ำ้ มัน จะมี
สารพิษในตัว เมื่อสัตว์ผ้ ลู ่ากินเข้ าไปก็จะได้ รับสารพิษ
และสัตว์ ที่เปื อ้ นมักมีกลิ่นน�ำ้ มันท�ำให้ ผ้ ูล่าไม่กิน เกิด
ภาวะขาดอาหาร [27] ส่วนผลกระทบต่อมนุษย์นนพบว่
ั้
า
ถ้ าน�ำ้ มันเบนซินระเหยมาสู่มนุษย์จะท�ำให้ เกิดอาการ
วิงเวียนศีรษะ และอาจหมดสติ ดังนันจึ
้ งควรหลีกเลี่ยง
การใช้ ปากดูดสายน� ้ำมัน เพราะน� ้ำมันเบนซินเพียงเล็ก
น้ อยสามารถจะท�ำอันตรายต่อปอดได้ อย่างร้ ายแรง ส่วน
การสัมผัสน�ำ้ มันเบนซินโดยตรงเป็ นระยะเวลานาน ๆ
หรื อบ่อยครัง้ อาจท�ำให้ เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง
ได้ และอาจท� ำ ให้ เกิ ด โรคผิ วหนังเรื อ้ รั ง แต่ถ้าหากมี
ความจ�ำเป็ นที่ต้องสัมผัสกับน� ้ำมันเบนซินหลังจากเสร็ จ
สิ ้นจากงานควรรีบล้ างท�ำความสะอาดด้ วยสบูแ่ ละน� ้ำให้
สะอาด [25]
ส่วนน� ำ้ มันดีเซล (Diesel Fuel) คือ น� ำ้ มัน
เชื อ้ เพลิ ง ส� ำ หรั บ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลที่ ป ระกอบด้ วย
สารประกอบกลุ่ม ไฮโดรคาร์ บ อนที่ อิ่ ม ตัว หลายชนิ ด
ยกตั ว อย่ า งเช่ น พาราฟิ น และสารอะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์ บอน [28] เป็ นส่วนหนึง่ ของผลิตภัณฑ์น� ้ำมัน
ดิบที่ได้ จากโรงกลัน่ เช่นเดียวกับน� ้ำมันเบนซิน ซึ่งเป็ น
น�ำ้ มันที่เรี ยกว่า น� ้ำมันใส หรื อ Distillate Fuel มีช่วง
จุด เดื อ ดประมาณ 180-370 องศาเซลเซี ย ส น� ำ้ มัน
เชื ้อเพลิงส�ำหรับเครื่ องยนต์ดีเซล ซึง่ เป็ นเครื่ องยนต์แรง
อัดสูง (High Compression) และจุดระเบิดเอง (Self
Ignition Engine) ซึง่ การจุดระเบิดของเชื ้อเพลิงเกิดขึ ้น
จากความร้ อนจากแรงอัดสูงของอากาศในกระบอกสูบ
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โดยไม่ต้องใช้ หวั เทียน [5] น� ้ำมันดีเซลที่มีจ�ำหน่ายใน
ปั จจุบนั นี ้แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ น� ้ำมันดีเซลหมุน
เร็ ว และน� ้ำมันดีเซลหมุนช้ า แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ น
น� ้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่ องยนต์ดีเซลรอบหมุนเร็ วที่ใช้ กบั
ยานยนต์ (Automotive Diesel Oil หรื อ Gas Oil) เช่น
รถยนต์, รถบรรทุก, เรือประมง, เรือโดยสาร, รถแทรกเตอร์
และเครื่องจักรกลหนักทุกชนิดทีม่ รี อบหมุนเร็วเกิน 1,000
รอบต่อนาที เครื่ องยนต์ประเภทนี ้จ�ำเป็ นต้ องใช้ น� ้ำมันที่
มีค่าซีเทนสูงและมีการะเหยเร็ ว มิฉะนันเครื
้ ่ องยนต์จะ
เดินไม่สะดวก น� ้ำมันเชื ้อเพลิงประเภทนี ้เรี ยกว่า น� ้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ ว (HSD; High Speed Diesel Oil) แต่ใน
ตลาดเป็ นที่ร้ ู จกั กันในชื่อของน�ำ้ มันโซล่า ส่วนอีกชนิด
หนึง่ ใช้ กบั เรื อเดินสมุทรเรี ยกว่า Marine Gas Oil [29]
ความเป็ น พิ ษ ของน� ำ้ มัน ดี เ ซลพบว่ า เมื่ อ มี
การสัมผัสทางผิวหนังบ่อย ๆ หรื อสัมผัสเป็ นเวลานาน ๆ
และอาจท�ำให้ เกิดการระคายเคือง ผิวหนังแห้ ง และอาจ
เกิดเป็ นผื่นโรค และอาจซึมผ่านผิวหนังท�ำให้ เกิดความ
เป็ นพิษได้ การท� ำให้ สารเข้ าสู่ปอดท� ำให้ ถุงลมปอด
อักเสบหรื อเนือ้ เยื่อปอดอักเสบอาจเสียชีวิตได้ ถ้ ามี
การสั ม ผั ส สารที่ มี ป ริ ม าณมากเกิ น ไปในระยะสั น้
ไอระเหยที่ มี ค วามเข้ มข้ นเกิ น ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
การหายใจเข้ าไป สามารถก่อการระคายเคืองต่อตา จมูก
หลอดคอ และปอดได้ ที่ความเข้ มข้ นของไอสูงๆ จะ
ระคายเคืองเยื่อบุเมือก ท�ำให้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หมด
สติหรื อผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ส่วนผลจากการ
สัมผัสสารที่มีปริ มาณมากเกินไปในระยะยาว จะท�ำให้
สาร Polycyclic aromatic compounds (PACs) ซึง่ เป็ น
ส่วนประกอบของน� ้ำมันดีเซลซึ่งการสัมผัสสารนี ้บ่อยๆ
อาจท�ำให้ เกิดมะเร็ งผิวหนัง การหายใจเข้ าไปอาจท�ำให้
เกิดมะเร็ งปอด [30] นอกจากนันพบว่
้
าน� ้ำมันดีเซลเป็ น
พิษต่อพืชโดยท�ำให้ พืชเจริ ญเติบโตช้ าลงรวมทังท�
้ ำให้
การงอกของพื ช ลดลง [31] ดัง นั น้ การประยุ ก ต์ ใ ช้
แบคทีเรียกลุม่ ตรึงก๊ าซไนโตรเจนซึง่ เป็ นแบคทีเรียทีอ่ าศัย
อยู่ใ นดิ น ทั่ว ไป และมี ค วามสามารถในการตรึ ง ก๊ า ซ
ไนโตรเจน ให้ เปลี่ ย นเป็ นปุ๋ ยของพื ช ในรู ปของ
แอมโมเนียมไอออน และในปัจจุบนั มีการศึกษาถึงการน�ำ
เอาจุลินทรี ย์ที่ตรึงก๊ าซไนโตรเจนในกลุม่ สาหร่ ายน� ้ำเงิน
แกมเขียวใส่ในดินทีท่ ำ� การทดลองและพบว่าจากการเติม
จุลนิ ทรีย์ดงั กล่าวท�ำให้ ปริมาณของแร่ธาตุไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรั ส เพิ่ ม ขึ น้ [32] และพื ช ตระกู ล ถั่ ว ร่ ว มกั บ
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แบคทีเรี ยกลุม่ ที่ตรึงก๊ าซไนโตรเจนที่อาศัยอยู่ในรากพืช
ตระกูล ถั่ว เหล่า นี โ้ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แบคที เ รี ย กลุ่ม
Rhizobium สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณไนโตรเจนเมื่ อ ท� ำ
การปลูกในดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ [33-36]
ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงได้ ศกึ ษาถึงการบ�ำบัดดิน
ที่ ป นเปื อ้ นด้ วยน� ำ้ มั น เบนซิ น และน� ำ้ มั น ดี เ ซลด้ วย
แบคทีเรียกลุม่ ตรึงไนโตรเจน เพือ่ เป็ นข้ อมูลและแนวทาง
ในการฟื น้ ฟูสภาพดินที่ปนเปื อ้ นด้ วยน� ้ำมันทัง้ 2 ชนิดใน
อนาคตต่อไป

วิธีการวิจยั
ตัวอย่ างน�ำ้ มันเบนซินและน�ำ้ มันดีเซล
น� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซลได้ ถกู ซื ้อมาจาก
สถานีบริ การน� ้ำมันในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย แล้ วน�ำ
มาใส่ในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิ ดสนิท จากนันเก็
้ บไว้
ที่ อุณหภูมิห้องและห่างไกลจากสิ่งก่ อประกายไฟจน
กระทัง่ น�ำไปใช้
ดินตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างดินจากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรีโดยเก็บตัวอย่างดิน ด้ วยอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง จาก
นันน�
้ ำดินใส่ลงในขวดและปิ ดฝาหลวมๆ เก็บที่อณ
ุ หภูมิ
ห้ องจนกว่าจะท�ำการทดลองต่อไป
แบคทีเรี ยกลุ่มตรึงไนโตรเจน [37-39]
แบคทีเรี ยที่น�ำมาศึกษาในครัง้ นี ้คือ แบคทีเรี ย
ในกลุ่มตรึ งไนโตรเจนจ�ำนวน 4 ชนิด ได้ แก่ Bacillus
polymyxa, Derxia spp., Enterobacter cloaeae และ
T6 ซึ่งเป็ นแบคทีเรี ยที่แยกมาจากดินนากุ้งร้ างที่ผ่าน
กระบวนการพื ้นฟูสภาพด้ วยถัว่ เหลืองและถัว่ เขียว
การเตรี ยมแบคทีเรี ยกลุ่มตรึงไนโตรเจน [37]
การเตรี ยมแบคทีเรี ยกลุม่ ตรึงไนโตรเจนโดยน�ำ
แบคทีเรี ยในข้ อที่ 3 ที่แยกให้ บริ สทุ ธิ์แล้ วมาเพาะเลี ้ยงใน
อาหาร Trypticase Soy Broth (TSB) ปริ มาตร 50
มิลลิลติ ร และน�ำไปเขย่าทีค่ วามเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที
ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ต่อมา
น�ำมาปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 5 นาที และเทส่ ว นใสทิ ง้ และล้ า งเซลล์ ด้ ว ย
สารละลายบัฟเฟอร์ Phosphate Buffer Saline (PBS)
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ปริ มาตร 5 มิลลิลติ ร โดยท�ำการล้ างเซลล์ 3 ครัง้ เพื่อให้
ปราศจากอาหารเลี ้ยงเชื ้อ ต่อมาน�ำส่วนเซลล์มาละลาย
ในสารบัฟเฟอร์ และปรับให้ ได้ คา่ การดูดกลืนแสงที่ 580
นาโนเมตร เท่ากับ 1.5 A.U. เพื่อน�ำไปใช้ ในหัวข้ อการ
ย่อยสลายน� ้ำมันเบนซินและดีเซลด้ วยแบคทีเรียกลุม่ ตรึง
ไนโตรเจนต่อไป
การย่ อยสลายน� ำ้ มันเบนซินและน� ำ้ มันดีเซล
ด้ วยแบคทีเรี ยกลุ่มตรึงไนโตรเจน
น�ำดินมาใส่ในภาชนะเปิ ดจ�ำนวน 5 ชุดการ
ทดลอง โดยแบ่งออกเป็ น
ชุดทดลองที่ 1 (T1): ดินทีเ่ ติมน� ้ำมันเบนซิน 5%
และแบคทีเรี ยผสมทัง้ 4 ชนิด 5%
ชุดทดลองที่ 2 (T2): ดินทีเ่ ติมน� ้ำมันเบนซิน 5%
ชุดทดลองที่ 3 (T3): ดินที่เติมน� ้ำมันดีเซล 5%
และแบคทีเรี ยผสมทัง้ 4 ชนิด 5%
ชุดทดลองที่ 4 (T4): ดินที่เติมน� ้ำมันดีเซล 5%
ชุดทดลองที่ 5 (T5): ดินเท่านัน้
และตรวจสอบค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH),
และลักษณะทางกายภาพด้ วยการสังเกตด้ วยตาเปล่า,
ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ตรึ ง ไนโตรเจนโดยวิ ธี Most
Probable Number (MPN) และตรวจนับแบคทีเรี ยกลุม่
เฮทเทอโรโทรปทังหมดโดยวิ
้
ธีมาตรฐานบนอาหารเลี ้ยง
เชื ้อ Plate Count Agar (PCA) ด้ วยเทคนิคสเปรดเพลท
(Spread plate technique) ท�ำการตรวจวัดทุก 7 วัน เป็ น
เวลานาน 21 วัน
การวิเคราะห์ความเป็ นกรด-ด่างด้วย pH meter [40]
ก่ อ นวัด ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
Standardize pH meter ด้ วย pH Buffer solution ที่มี
ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 4.0, 7.0 และ 10.0 ก่อน
หลังจากนันชั
้ ง่ ดิน 10 กรัม ผสมกับน� ้ำกลัน่ 10 มิลลิลติ ร
ในบีกเกอร์ ขนาด 100 มิลลิลติ ร ใช้ แท่งแก้ วคนดินและน� ้ำ
เข้ ากันก่อนวัดประมาณ 30 นาที ในระหว่างที่วางทิ ้งไว้
30 นาที ควรคนดินเป็ นครัง้ คราว
การวิเคราะห์ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม N2-Fixation
ด้ วยวิธี MPN [41]
น�ำตัวอย่างดินมาเจือจางให้ได้ระดับความเจือจาง
ที่เหมาะสม 3 ระดับ จากนันน�
้ ำตัวอย่างที่ท�ำการเจือจาง
แล้ วมาเพาะเชื ้อในหลอดอาหาร Nitrogen-free Culture
Medium 10 มิลลิลติ ร ระดับความเจือจางละ 5 หลอด แล้ ว
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น�ำไปบ่มเพาะเชื ้อทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง ท�ำการตรวจผลโดยตรวจดูความขุน่ ของอาหาร
ในหลอดอาหาร ขุน่ ให้ แสดงว่ามีการเจริญของเชื ้อให้ เป็ น
ผ ล บ ว ก แ ล ะ ใ ส ใ ห้ เ ป็ น ผ ล ล บ เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ มี
การเจริญ จากนันน�
้ ำผลทีไ่ ด้ ไปแปรผลกับตารางเอ็มพีเอ็น
มาตรฐาน รายงานผลเป็ นเอ็มพีเอ็นต่อกรัม

การเติ มน� ำ้ มัน เบนซิน 5% ได้ บางส่ว น เช่นเดี ยวกับ
การทดลองในชุด T3 (ดิน + น� ้ำมันดีเซล 5% + แบคทีเรี ย
ผสม 5%) ที่ค่อย ๆ เพิ่มจ�ำนวนในช่วง 7 วันแรกของ
การทดลองและมีปริ มาณแบคทีเรี ยกลุ่มตรึ งไนโตรเจน
สูงสุดในวันที่ 14 ของการทดลอง และลดลงในวันที่ 21
ของการทดลอง ท�ำให้ สามารถสรุปได้ วา่ แบคทีเรี ยกลุม่ นี ้
มีความสามารถเจริญได้ ในดินทีท่ ำ� การศึกษาครัง้ นี ้แม้ จะ
การศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป มี ก ารปนเปื อ้ นด้ ว ยน� ำ้ มัน เบนซิ น หรื อ น� ำ้ มัน ดี เ ซลใน
ทัง้ หมด (Total heterotrophic bacteria) [42]
ปริ มาณ 5% จากผลการทดลองทังหมดแสดงให้
้
เห็นว่า
แบคที
เ
รี
ย
กลุ
ม
่
ตรึ
ง
ไนโตรเจนสามารถเจริ
ญ
ได้
ใ
นดิ
นที่มี
น�ำตัวอย่างดินมาเจือจางให้ ได้ ระดับความเจือ
จางตังแต่
้ 10-1 ถึง 10-6 ด้ วยสารละลาย 0.85% Normal การเติมน� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซล 5% (Table 1)
จากการศึกษาแบคทีเรี ยกลุ่มเฮทเทอโรโทรป
saline และถ่ า ยตัว อย่ า งแต่ ล ะระดับ ความเจื อ จาง
้
ง้ 5 ชุดการทดลองพบว่า ในดินชุด T5 (ดิน)
ปริ มาตรละ 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Plate ทังหมดในทั
มี
ป
ริ
มาณกลุ
่ ม เฮทเทอโรโทรปทั ง้ หมดอยู่ ใ นช่ ว ง
Count Agar จากนันใช้
้ แท่งแก้ วสามเหลีย่ มเกลีย่ ตัวอย่าง
8
8
ให้ ทวั่ ด้ วยเทคนิคสเปรดเพลท (Spread plate technique) 1.40±0.20 × 10 ถึง 3.45±0.45 × 10 CFU/g ส่วนดิน
น�ำจานเพาะเชื ้อบ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา ที่มีการเติมเฉพาะน� ำ้ มันเบนซิน พบว่า ปริ มาณกลุ่ม
้
1 ชัว่ โมงและคงที่
24 ชัว่ โมง นับจ�ำนวนโคโลนีที่เจริ ญบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ เฮทเทอโรโทรปทังหมดลดลงภายใน
ตลอดการศึ
ก
ษา
รวมทั
งดิ
้
น
ที
ม
่
ก
ี
ารเติ
ม
น� ้ำมันดีเซลท�ำให้
ค�ำนวนและบันทึกผลในหน่วย Colony forming unit
ปริ ม าณกลุ่ม เฮทเทอโรโทรปทัง้ หมดลดลงภายใน 1
ต่อกรัม (CFU/g)
ชัว่ โมงและคงที่จนถึงวันที่ 14 ของการทดลอง และลดลง
อีก 10 เท่าในวันที่ 21 ของการทดลอง นัน่ แสดงถึงน� ้ำมัน
ผลการวิจยั และวิจารณ์ ผล
เบนซิน และน� ำ้ มัน ดี เ ซลมี พิ ษ ต่อ กลุ่ม เฮทเทอโรโทรป
้
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อท�ำการเติมแบคทีเรี ยกลุม่
จากการศึ ก ษาถึ ง ปริ ม าณแบคที เ รี ย กลุ่ ม ทังหมด
ตรึ
ง
ไนโตรเจนและน�
ำ้ มันเบนซิน พบว่าปริ มาณกลุ่ม
ตรึงไนโตรเจนด้ วยวิธี Most Probable Number (MPN)
พบว่าดินใน T1 ( ดิน + น� ้ำมันเบนซิน 5% + แบคทีเรี ย เฮทเทอโรโทรปทัง้ หมดลดลงภายใน 1 ชั่วโมงเช่นกัน
้
อสูง
ผสม 5%) มีปริ มาณแบคทีเรี ยกลุม่ ตรึงไนโตรเจนเพิม่ ขึ ้น แต่มีปริ มาณกลุม่ เฮทเทอโรโทรปทังหมดรวมคงเหลื
ในการศึกษาเพียง 1 ชัว่ โมง รวมทังมี
้ ปริ มาณแบคทีเรี ย กว่ า ชุ ด การทดลองที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม แบคที เ รี ยกลุ่ ม
้
ปได้ วา่
กลุม่ ตรึงไนโตรเจนที่คงเหลือในวันที่ 21 ของการศึกษาที่ ตรึงไนโตรเจนประมาณ 10 เท่า ดังนันสามารถสรุ
แบคที
เ
รี
ย
กลุ
ม
่
ตรึ
ง
ไนโตรเจนที
่
เ
ติ
ม
ลงไป
ท�
ำ
ให้
ป
ริ มาณ
สูงกว่าชุด T2 (ดิน + น� ้ำมันเบนซิน 5%) แสดงให้ เห็นว่า
้
อน� ้ำมันเบนซินหรือดีเซล
แบคทีเรี ยกลุ่มตรึ งไนโตรเจนสามารถอยู่ในสภาวะที่มี กลุม่ เฮทเทอโรโทรปทังหมดทนต่
5% (Table 2)
Table 1. Numbers of mixed nitrogen fixing bacteria (MPN/g) in soil after oil application with/without mixed bacteria
Numbers of mixed nitrogen fixing bacteria (MPN/g)
Treatments
Before added
1 hr.
7 days
14 days
21 days
T1: Soil added with gasoline oil 5%
and mixed bacteria 5%
T2: Soil added with gasoline oil 5%
T3: Soil added with diesel oil 5% and
mixed bacteria 5%
T4: Soil added with diesel oil 5%
T5: Soil

0.23

1.7

0.49

1.40

1.30

0.23

0.23

0.46

1.40

1.10

0.23

0.23

0.95

7.16

1.40

0.23
0.23

0.23
0.23

0.49
0.33

1.40
0.49

1.10
1.10
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Table 2. Numbers of total heterotrophic bacteria (CFU/g) in soil after added with oil and/or mixed bacteria
Numbers of total heterotrophic bacteria (CFU/g)
Treatments
Before added
1 hr.
7 days
14 days
21 days
T1: Soil added with gasoline oil
5% and mixed bacteria 5%
T2: Soil added with gasoline oil 5%
T3: Soil added with diesel oil 5%
and mixed bacteria 5%
T4: Soil added with diesel oil 5%
T5: Soil

3.45±0.45 × 108 7.17±2.35 × 106 1.04±0.11 × 106 5.40±0.20 × 106 8.80±0.20 × 106
3.45±0.45 × 108 2.75±0.25 × 107 3.00±0.30 × 107 5.50±1.81 × 107 3.80±0.60 × 107
3.45±0.45 × 108 8.97±0.83 × 107 8.97±0.83 × 107 1.17±0.29 × 107 1.90±0.10 × 107
3.45±0.45 × 108 1.87±1.70 × 107 1.23±0.04 × 107 3.00±2.70 × 107 4.70±1.40 × 106
3.45±0.45 × 108 3.45±0.45 × 108 3.00±0.10 × 108 2.25±0.95 × 108 1.40±0.20 × 108

จากการศึกษาในครัง้ นี ้พบว่า ดินที่มีการเติม
น� ำ้ มั น เบนซิ น หรื อ น� ำ้ มั น ดี เ ซลทั ง้ ที่ เ ติ ม หรื อ ไม่ เ ติ ม
แบคทีเรียกลุม่ ตรึงไนโตรเจนพบว่าดินมีสเี ข้ มทีส่ ดุ แต่เมือ่
ท� ำ การศึก ษาพบว่ า ภายใน 14 วัน ดิ น มี สี ที่ จ างที่ สุด
เท่ากับดินที่ไม่มีการเติมน�ำ้ มันเบนซินหรื อน�ำ้ มันดีเซล
(T5) ส่วนชุดการทดลอง T2 และ T4 พบการจางลงเป็ น
ระดับจางที่สดุ ภายใน 21 วันของการทดลอง สามารถ
สรุ ป ได้ ว่ า แบคที เ รี ย กลุ่ม ตรึ ง ไนโตรเจนมี บ ทบาทใน
การลดปริ มาณของน� ้ำมันที่เติมนัน่ เอง (Table 3)
จากการศึกษาถึงค่าความเป็ นกรด-ด่างพบว่า
เมื่อมีการเติมน� ้ำมันเบนซินหรื อน� ้ำมันดีเซล 5% (T2 (ดิน
+ น� ้ำมันเบนซิน 5%) และ T4 (ดิน + น� ้ำมันดีเซล 5%))
ในดินท�ำให้ คา่ ความเป็ นกรด-ด่างของดินลดลงจาก 8.0
± 0.0 เหลือ 7.0 ± 0.0 และ 6.0 ± 0.0 ตามล�ำดับ ภายใน
1 ชั่ว โมงของการทดลองและคงที่ ต ลอด 21 วัน ของ
การทดลอง และเมื่อชุดการทดลองที่มีการเติมน�ำ้ มัน

เบนซินหรือน� ้ำมันดีเซล 5% รวมทังเติ
้ มแบคทีเรียกลุม่ ตรึง
ไนโตรเจน (T1 (ดิน + น� ้ำมันเบนซิน 5% + แบคทีเรี ยผสม
5%) และ T3 (ดิน + น� ้ำมันดีเซล 5% + แบคทีเรี ยผสม
5%)) ในดินที่ท�ำการทดลอง ผลการทดลองพบว่าค่า
ความเป็ นกรด-ด่างของดินจาก 8.0 ± 0.0 ลดลงเท่ากับ
7.0 ± 0.0 ภายใน 1 ชัว่ โมงในทัง้ 2 ชุดการทดลอง และ
ลดลงเท่ากับ 6.0±0 ในวันสุดท้ ายของการทดลอง (21
วัน) (Table 4) จากผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่าน� ้ำมันดีเซล
5% และน� ้ำมันเบนซิน 5% ท�ำให้ ความเป็ นกรด-ด่างลด
ลง และเมื่อมีการเติมแบคทีเรี ยผสมในชุดการทดลองที่มี
การเติมน� ้ำมันเบนซิน 5% ท�ำให้ ความเป็ นกรด-ด่างลด
ลงได้ ร วดเร็ ว กว่า ชุด ที่ มี แ ต่น� ำ้ มัน เบนซิ น 5% ดัง นัน้
สามารถคาดการณ์ได้ วา่ แบคทีเรี ยผสมย่อยสลายสารใน
น� ำ้ มันเบนซินและท�ำให้ เกิ ดผลผลิตที่ท�ำให้ ความเป็ น
กรด-ด่างลดลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งกลไกของกระบวนการ
ย่อยของแบคทีเรี ยผสมกลุม่ นี ้น่าจะท�ำการศึกษาต่อไป

Table 3. Intensity of tested soil after oil application with/without mixed bacteria
Intensity of tested soil after oil application with/without
mixed bacteria
Treatments
T1: Soil added with gasoline oil 5% and
mixed bacteria 5%
T2: Soil added with gasoline oil 5%
T3: Soil added with diesel oil 5% and mixed
bacteria 5%
T4: Soil added with diesel oil 5%
T5: Soil

Before added

1 hr.

7 days

14 days

21 days

+++

+++

++

+

+

+++

+++

++

++

+

+++

+++

++

+

+

+++
+

+++
+

++
+

++
+

+
+

Note: +++, High intensity; ++, moderate intensity; +, low intensity
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Table 4. pH of tested soil after oil application with/without mixed bacteria
pH of tested soil after oil application with/without mixed bacteria
Treatments
T1: Soil added with gasoline oil 5% and mixed
bacteria 5%
T2: Soil added with gasoline oil 5%
T3: Soil added with diesel oil 5% and mixed
bacteria 5%
T4: Soil added with diesel oil 5%
T5: Soil

Before added

1 hr.

7 days

14 days

21 days

8.0 ± 0.0

7.0 ± 0.0

7.0 ± 0.0

6.0 ± 0.0

6.0 ± 0.0

8.0 ± 0.0

7.0 ± 0.0

7.0 ± 0.0

7.0 ± 0.0

7.0 ± 0.0

8.0 ± 0.0

7.0 ± 0.0

7.0 ± 0.0

7.0 ± 0.0

6.0 ± 0.0

8.0 ± 0.0

6.0 ± 0.0

6.0 ± 0.0

6.0 ± 0.0

6.0 ± 0.0

8.0 ± 0.0

8.0 ± 0.0

8.0 ± 0.0

8.0 ± 0.0

8.0 ± 0.0

จากการศึกษาในครัง้ นี ้พบว่าน� ้ำมันเบนซิน 5%
และน� ้ำมันดีเซล 5% ไม่มีความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ยกลุม่
ตรึงไนโตรเจน รวมทังสามารถย่
้
อยสลายน� ้ำมันเบนซิน
และน� ำ้ มัน ดี เ ซล 5% ด้ ว ยแบคที เ รี ย ผสมกลุ่ม นี จ้ าก
การประเมินจากค่าปริ มาณจุลนิ ทรี ย์กลุม่ ตรึงไนโตรเจน
ด้ วยวิธี Most Probable Number (MPN) พบว่าในวัน
สุดท้ ายของการศึกษาปริ มาณของแบคทีเรี ยกลุ่มตรึ ง
ไนโตรเจนในชุดการทดลองที่ 1 (ดินที่เติมน� ้ำมันเบนซิน
5 % และแบคทีเรี ยผสมทัง้ 4 ชนิด 5%) และ 3 (ดินที่เติม
น� ้ำมันดีเซล 5% และแบคทีเรี ยผสมทัง้ 4 ชนิด 5%) มี
ปริมาณสูงสุดและสูงกว่าปริมาณของแบคทีเรียทีต่ รึงก๊ าซ
ไนโตรเจนในชุดทดลองที่ 2 (ดินที่เติมน� ้ำมันเบนซิน 5%)
และ 4 (ดินที่เติมน� ้ำมันดีเซล 5%) รวมทังชุ
้ ดควบคุม ซึง่
ทัง้ 3 ชุด การทดลองนี ม้ ี ป ริ ม าณแบคที เ รี ย กลุ่ม นี ใ้ น
ปริ มาณเท่ากันท�ำให้ สามารถสรุปได้ วา่ แบคทีเรี ยกลุม่ นี ้
มีความสามารถเจริ ญได้ ในดินที่ท�ำการศึกษาครัง้ นี ้ แม้
จะมีการปนเปื อ้ นด้ วยน� ้ำมันเบนซินหรื อน� ้ำมันดีเซลใน
ปริมาณ 5% รวมทังลั
้ กษณะทางกายภาพด้ วยการสังเกต
ด้ วยตาเปล่ า พบว่ า ดิ น ที่ มี ก ารเติ ม แบคที เ รี ย ตรึ ง
ไนโตรเจนสามารถลดความเข้ มของสีน�ำ้ มันได้ รวดเร็ ว
กว่าชุดที่ไม่มีการเติมน� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซล ดัง
นันแบคที
้
เรี ยผสมกลุ่มตรึ งไนโตรเจนแบบอิสระในการ
ศึกษาครัง้ นี ้น่าจะมีความสามารถในการย่อยสลายและ
พืน้ ฟูดินที่มีการปนเปื อ้ นด้ วยน�ำ้ มันเบนซินหรื อน�ำ้ มัน
ดีเซล ความเข้ มข้ น 5% หรื อน้ อยกว่า และน่าจะน�ำมา
ประยุกต์ใช้ ในการฟื น้ ฟูสภาพในดินทีป่ นเปื อ้ นด้ วยน� ้ำมัน
เบนซินและน� ้ำมันดีเซลต่อไป
จากรายงานของ ภิรยาพร และคณะ [43] พบ
ว่าเมือ่ ท�ำการศึกษาความสามารถของราทะเล 6 ชนิด ใน

การย่อยสลายน� ้ำมันเบนซินภายใต้ สภาวะที่มีออกซิเจน
ในห้ องปฏิบตั กิ ารพบว่า การเติมน� ้ำมันเบนซินความเข้ ม
ข้ นสุดท้ าย 5% ลงในอาหาร Minimal salt ท�ำให้ ราทุก
ชนิดตายเร็ วขึ ้น ด้ วยอัตราเร็ วที่แตกต่างกัน โดย Corollospora pulchella และ Cirrenalia tropicalis สามารถ
รอดชีวิตได้ นานที่สดุ การเติมน� ้ำมันเบนซินความเข้ มข้ น
สุดท้ าย 1 - 5% ลงในอาหาร มีผลยับยังการเจริ
้
ญของรา
ทัง้ 6 ชนิด ที่ความเข้ มข้ นน� ้ำมันเบนซิน 3 และ 5% พบ
ว่า C. pulchella, C. tropicalis และ Alternaria sp.
สามารถท�ำให้ น� ้ำมันแตกตัวและรวมตัวกับอาหารเลี ้ยง
เชื ้อ ตลอดจนท�ำให้ อาหารเลี ้ยงเชื ้อมีลกั ษณะเป็ นสีขาว
ขุน่ แต่มีเฉพาะ C. pulchella และ Alternaria sp. เท่านัน้
ทีส่ ามารถลดปริมาณน� ้ำมันในหลอดความเข้ มข้ น 5% ใน
สัปดาห์ที่ 6 ของการทดลอง
ส่วน Cunha และ Leite [3] ได้ รายงานถึง
จุลนิ ทรี ย์ในดินเก็บจาก Rio de Janeiro ประเทศบราซิล
รวมทังดิ
้ นจากแหล่งที่กล่าวมาแล้ วผสมกับแบคทีเรี ย 3
ชนิด คือ Pseudomonas putida, Pseudomonas cepacia และ Pseudomonas alcaligenes ที่สามารถย่อย
สลายน� ้ำมันเบนซิน 50% และ 61.3 – 66.7% ตามล�ำดับ
นอกจากนัน้ Ridgway et al. [44] พบว่า Pseudomonas
putida และ Pseudomonas alcaligenes ที่แยกจาก
น� ้ำได้ ดนิ สามารถใช้ น� ้ำมันเบนซินเป็ นแหล่งของคาร์ บอน
และพลังงานได้ เท่ากับ 18.4 และ 1.6% ตามล�ำดับ
นอกจากนันพบว่
้
า Panda and Panda [45] รายงานถึง
การแยกแบคทีเรีย Pseudomonas spp. จากดิน น� ้ำทะเล
และดินตะกอนบริ เวณท่าเรื อที่มีปั๊มน�ำ้ มันเก่าตัง้ อยู่ที่
สามารถย่อยสลายน� ้ำมันดีเซล 0.5% ได้ เท่ากับ 49.93%
ภายในเวลา 20 วัน ส่วน Nikhil et al. [5] ได้ คดั แยก
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แบคทีเรี ย Micrococcus sp. และ Pseudomonas sp.
จากดินที่มีการปนเปื อ้ นด้ วยน� ้ำมันปิ โตรเลียมและพบว่า
แบคทีเรี ยดังกล่าวสามารถย่อยน� ำ้ มันดีเซลได้ เท่ากับ
52.95% และ 67.57% ตามล�ำดับ ส่วนแบคทีเรี ยผสม
ระหว่าง Micrococcus sp. และ Pseudomonas sp.
สามารถย่อยน� ้ำมันดีเซลได้ สงู ถึง 89.98%
จากผลการศึกษาทังหมดพบว่
้
าน� ้ำมันเบนซิน
5% และน� ้ำมันดีเซล 5% ไม่มีความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย
กลุ่ม ตรึ ง ไนโตรเจนและกลุ่ม เฮทเทอโรโทรปทัง้ หมด
ดังนัน้ คาดว่าแบคทีเรี ยผสมน่าจะมีความสามารถใน
การบ�ำบัดน� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซลปริมาณ 5% หรือ
น้ อยกว่าที่ปนเปื อ้ นในดินได้ โดยแบคทีเรี ยดังกล่าวน่าจะ
ย่อยสลายน� ้ำมันและเจริญโดยใช้ น� ้ำมันแบนซิน 5% เป็ น
แหล่งของคาร์ บอนได้ มากกว่าน� ้ำมันดีเซล 5% รวมทังน่
้ า
จะท�ำการศึกษาต่อไปในรายละเอียดของการย่อยสลาย
สารแต่ละชนิดในน� ้ำมันเบนซินและน� ้ำมันดีเซลต่อไป

สรุ ปผลการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี ้สามารถสรุปได้ วา่ แบคทีเรีย
ผสมกลุม่ ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ (Bacillus polymyxa,
Derxia spp., Enterobacter cloaeae และ T6) มีความ
สามารถในการบ�ำบัดดินที่ปนเปื อ้ นด้ วยน� ้ำมันเบนซิน
และน� ้ำมันดีเซล ความเข้ มข้ น 5% หรือน้ อยกว่า เนือ่ งจาก
แบคทีเรี ยกลุม่ ตรึงไนโตรเจนสามารถเพิม่ จ�ำนวนในดินที่
มีการปนเปื อ้ นด้ วยน�ำ้ มันเบนซินและน�ำ้ มันดีเซลด้ วย
ความเข้ มข้ นสูงถึง 5% ด้ วยปริ มาณที่สงู กว่าในดินชุด
ควบคุม และดินที่ มีการเติมแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจน
สามารถลดความเข้ มของสีน� ้ำมันได้ รวดเร็วกว่าชุดทีไ่ ม่มี
การเติมแบคทีเรี ยผสม และจะท�ำการศึกษาต่อไปใน
การฟื น้ ฟูสภาพในดินที่ปนเปื อ้ นด้ วยน�ำ้ มันเบนซินและ
น� ้ำมันดีเซลในสภาวะต่าง ๆ ต่อไป
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