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บทคัดยอ 
ปจจุบันมีเทคโนโลยีตางๆ ที่ใชแกปญหาการปนเปอนของคราบน้ํามันตกคางในสภาพแวดลอม การยอย

สลายทางชีวภาพเปนกระบวนการหนึ่งที่ใชบําบัดหรือกําจัดคราบน้ํามันไดในขณะนี ้โดยการใชเชื้อจุลินทรียไปเรงให
เกิดการยอยสลาย งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาความสามารถในการคัดเลือกจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ
ในการยอยสลายน้ํามัน เก็บตัวอยางน้ําเสียจากแหลงอุตสาหกรรมนิคม ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร และ 
สมุทรปราการ จํานวน 84 ตัวอยาง  นํามาแยกเชื้อจุลินทรียบนอาหาร Nutrient Agar โดยวิธี spread plate 
technique แยกไดเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์จํานวน 261 ไอโซเลท เก็บตัวอยางดินที่ปนเปอนคราบน้ํามัน และดินบริเวณ
กองขยะ ไดแก จ.นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จํานวน 329 ตัวอยาง ไดเชื้อจุลินทรีย
บริสุทธิ์จํานวน 931 ไอโซเลท จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรียธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการยอยสลาย
น้ํามันดวยวิธี point inoculation บนจานอาหาร Mineral Salt Medium Agar ที่ผสมน้ํามันเครื่องที่ใชแลว 
น้ํามันเครื่องใหม และน้ํามันดีเซล ความเขมขน 2% (v/v) ความสามารถในการยอยสลายน้ํามันและการเจริญหลัง
การเลี้ยงเชื้อนาน 7 วัน  พบจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยสลายน้ํามันเครื่องที่ใชแลวตั้งแตระดับยอยสลาย
ไดนอยถึงยอยสลายไดดีมากจํานวน 326 ไอโซเลท (35.28%) สามารถยอยสลายน้ํามันเครื่องใหมจํานวน 12 ไอ
โซเลท (1.30%) และยอยสลายน้ํามันดีเซลจํานวน 5 ไอโซเลท (0.5%) จําแนกเชื้อจุลินทรียโดยศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และคุณสมบัติทางชีวเคมี พบวาจุลินทรียทดสอบสวนใหญอยูในกลุมของเชื้อ Bacillus sp. ซึ่งจะได
ประยุกตใชในสภาวะแวดลอมจริงตอไป 
 
คําสําคัญ :  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันดีเซล  จุลินทรียธรรมชาติ 
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Abstract 
 Oil contaminated soil and water cause of the pollution to an environment.  Biodegradation by 
natural microorganisms represent of mechanisms by which oil pollutants eliminated from the 
environment. This research investigated the efficiency of natural microorganisms for the biodegradation 
of lubricated oil. Eighty four water samples were collected from industrial estates including, 
Nakhonpathom, Samut Sakhon and Samut Prakan province. Then they were isolated on Nutrient Agar 
by spread plate technique founding of pure strains 261 bacterial isolates. Three hundred and twenty 
nine soil samples were collected from Nakhonpathom, Samut Sakhon, Ratchaburi, Phetchaburi and 
Prachuap Khiri Khan. Founding of 931 bacterial isolates, the efficacy of natural microorganisms capable 
of degrading lubricated oil was operated for screening microorganisms by point inoculation on Mineral 
Salt Medium Agar plates, which composed of 2% (v/v) new lubricated oil, used lubricated oil and diesel 
fuel. After 7 days testing calibrate clear zone from oil degrading. The result was found that 326 isolates 
(35.28%) degraded used lubricated oil. Twelve microbial isolates (1.30%) degraded new lubricated 
oil and 5 isolates (0.5%) degraded diesel fuel. Identified microbial strain by using morphological and 
biochemical properties. Some species of Bacillus showed the high efficiency degrading lubricated oil 
and diesel fuel. Which natural microorganisms will be applied to eliminated of residue in true condition. 
 
Keywords : lubricated oil, diesel fuel, natural microorganisms 
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คํานํา 
              ประเทศไทยในปจจุบันกําลังเผชิญกับปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน   ทั้งมลพิษทางน้ํา   มลพิษทางอากาศ  และมลพิษทางดิน ซึ่งมลพิษทั้งทางตรง และ
ทางออม เหลานี้ลวนเกิดจากน้ํามือของมนุษยทั้งสิ้น  
  ปญหามลพิษของดินและน้ําเกิดขึ้นจากการทําลายหรือการเกิดการถดถอยของคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ของสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เกิดจากมลสาร (Pollutant) ที่กอใหเกิดมลภาวะ  
 ปจจุบันมีการนําจุลินทรียมาชวยในการรักษาสภาพแวดลอมแทนการใชสารเคม ี โดยจุลินทรียมีคุณสมบัติ
ในการยอยสารอินทรียตางๆ เปนกลุมจุลินทรียที่ใหประโยชนตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ดังนั้นหากมีการใชจุลินทรียที่มี
คุณสมบัติในการยอยสลายคราบน้ํามันตกคางก็จะเปนการลดปญหาสิ่งแวดลอมไดอีกประการหนึ่ง   

 
อุปกรณและวิธีการ 

สํารวจและเก็บตัวอยางดินจากแหลงธรรมชาติที่มีลักษณะปนเปอน หรือมีสารตกคาง เชน บริเวณทิ้งขยะ
บานเรือน ขยะอุตสาหกรรม น้ํามัน สารตกคาง ใน 5 จังหวัด ไดแก นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุร ี เพชรบุร ี และ
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 72 ตัวอยาง และน้ําเสียจากแหลงนิคมอุตสาหกรรมจากจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ 
สมุทรปราการ จํานวน 84 ตัวอยาง ใสในถุงพลาสติกใสปดปากถุง เพื่อปองกันเชื้อชนิดอื่นปะปน ติดปายลําดับ
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ตัวอยาง จากนั้นนํามาแยกเชื้อจุลินทรียจากตัวอยางดิน โดยการชั่งตัวอยางดิน 1 กรัม ใสลงใน Maximum 
Recovery  Diluent (MRD) 9 ml ผสมใหเขากัน เจือจางตัวอยางใหไดระดับความเขมขนที่เหมาะสม จากนั้นปเปตต
ตัวอยางหยดลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA)จากนั้นใชแทงแกวตัวแอลเกลี่ยตัวอยางใหทั่วผิวหนา
อาหาร (spread) บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง ครบเวลา คัดเลือกโคโลนีเดี่ยวเลี้ยงบนอาหารผิว
เอียง บมเชื่อที่อุณหภูมิหองจนเชื้อเจริญเต็มผิวหนาอาหาร เก็บรักษาเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์ที ่ 4oC  ทําการคัดเลือก
เชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการยอยน้ํามัน เลี้ยงเชื้อจุลินทรียทดสอบที่แยกจากแหลงธรรมชาติ
ในอาหาร NA  สารทดสอบไดแก น้ํามันเครื่องใชแลว, น้ํามันเครื่องยังไมใช, น้ํามันดีเซล ใชอาหารเลี้ยงเชื้อ Mineral 
Salt Medium (MSM) ทดสอบการยอยสลายน้ํามันบนจานอาหารแข็ง Mineral Salt Medium ที่มีน้ํามันทดสอบ 2 
% เปนสวนผสม โดยวิธี point inoculation บมเลีย้งเชื้อที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน  
วัดความสามารถในยอยสลายน้ํามันและการเจริญเติบโตของจุลินทรียทดสอบ จากนั้นทดสอบทางสัณฐานวิทยา 
คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยา ทดสอบการติดสีแกรม , ทดสอบ Voges - Proskauer test (VP) , ทดสอบ 
Methyl red test (MR), ทดสอบ Simmon citrate test , ทดสอบTriple Sugar Iron (TSI) , ทดสอบ Oxidase test 
และ Oxidation - Fermentation test (O/F test), ทดสอบ Urease test, ทดสอบ Indole test และ  ทดสอบ 
Oxidase test 

 
ผลและวิจารณ 

 
1. คัดเลือกเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการยอยน้ํามัน 

นําจุลินทรียบริสุทธิ์ที่คัดแยกไดทั้งหมด ทดสอบความสามารถในการยอยสลายน้ํามันบนจานอาหารแข็ง 
Mineral Salt Medium (MSM) ที่มีน้ํามันทดสอบ 2 % เปนสวนผสม โดยวิธี point inoculation บมเลี้ยงเชื้อที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน ตรวจวัดความสามารถในการยอยสลายน้ํามันและการเจริญ เบื้องตนพบจุลินทรีย
ทดสอบจํานวน 897 ไอโซเลท สามารถยอยสลายน้ํามันเครื่องใชแลวได 326 ไอโซเลท (35.28%) น้ํามันเครื่องยังไม
ใชจํานวน 12 ไอโซเลท (1.30%) สวนการทดสอบความสามารถในการยอยสลายน้ํามันดีเซล พบเชื้อจุลินทรียที่
สามารถยอยสลายไดจํานวน 5 ไอโซเลท (0.5%)  จากนั้นคัดเลือกจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการยอยสลาย
น้ํามัน ศึกษาปฏิสัมพันธเพื่อการผลิตเซลลจุลินทรียผสมไปประยุกตใชในสภาพแวดลอมจริง 

 

 
                          
 
 

            ก                                       ข                                        ค 
ภาพที่ 1    แสดงการเจริญและการยอยสลายน้ํามันเครื่องใชแลวบนจานอาหารทดสอบ 
                  ก. แผนผังทดสอบ   ข. รหัสเชื้อ S31-3 ถึง P3-1      ค. รหสัเชื้อ P3-2 ถึง P8-4 
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              ก                                         ข                           ค 
ภาพที2่  แสดงการเจริญและการยอยสลายน้ํามันเครื่องยังไมใชบนจานอาหารทดสอบ  
               ก. แผนผังทดสอบ   ข.รหัสเชื้อ S13-2ถึง S20-1     ค. รหัสเชื้อ N1-1 ถึง N7-4   
 
 

                ก                                             ข                               ค 
ภาพที่ 3 แสดงการเจริญและการยอยสลายน้ํามันดีเซลบนจานอาหารทดสอบ  
               ก. แผนผังทดสอบ   ข. รหัสเชื้อ N22-2 ถึง N28-3   ค. รหัสเชื้อ S20-2 ถึง S26-1    
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ตารางที่ 1  การทดสอบทางชีวเคม ี
 

ผลการทดลองทางชีวเคม ี
ไอโซเลท ยอมแกรม  VP MR Citrate TSI O-F  Ureas  Indole  Oxidase  

S25-1  +  -  +  - K/N  -  -  -  + 
S19-2  +  -  -  - K/N  -  -  -  + 
S17-2  +  -  +  - K/N  -  -  -  + 
S3-2  +  -  +  - K/N  -  -  -  + 
P11-2  +  -  -  - K/N  -  -  -  + 

BJ7/4-1  +  -  +  - K/N  -  -  -  + 
BJ10/4-3  +  -  +  - K/N  -  -  -  + 
BJ1/4-1  +  -  -  - K/N  +  -  -  + 
BJ6/1-1  -  -  -  - K/N  +  -  -  + 
BJ7/4-2  -  -  -  - K/N  +  -  -  + 
S11-1  -  -  -  - K/N  -  -  -  + 
N3-2  +  -  -  - K/N  -  -  -  + 
S4-4  +  -  +  - K/N  +  -  -  + 

BS39/1-1  -  -  -  + K/A  +  -  -  - 
 

สรุปผลการทดลอง 
การสํารวจ และเก็บดินตัวอยางอันมีลักษณะการปนเปอน หรือมีสารตกคางเชน บริเวณน้ํามัน   

ขยะบานเรือน ขยะอุตสาหกรรม เปนตน จํานวน 72 ตัวอยาง และแหลงน้ําเสียนิคมอุตสาหกรรม 84 ตัวอยาง 
สามารถแยกเชื้อจุลินทรียได 897 ไอโซเลท พบวาเชื้อจุลินทรียยอยสลายน้ํามันเครื่องใชแลวจํานวน 326 ไอโซเลท 
(35.28%)   รองลงมาคือน้ํามันเครื่องที่ยังไมใชจํานวน 12 ไอโซเลท (1.30%) และการยอยสลายน้ํามันดีเซลนอย
ที่สุดจํานวน 5 ไอโซเลท (0.5%) พบวาเชื้อที่ทดสอบกับน้ํามันเครื่องใชแลว น้ํามันเครื่องยังไมใช และน้ํามันดีเซล 
(สามารถยอยสลายสารทดสอบปริมาณน้ํามันหายไป) ซึ่งเชื้อเหลานี้สามารถใชน้ํามันเปนแหลงคารบอนได เพราะ
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชในการทดสอบ Mineral Salt Medium ซึ่งมีสวนประกอบเปนพวกแรธาตุตางๆ ดังนั้นจึงไมมี
แหลงคารบอนจากอาหารเลี้ยงเชื้อ แตในการทดสอบมีการเติมน้ํามันเครื่องใชแลว น้ํามันเครื่องยังไมใช และน้ํามัน
ดีเซลลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยที่น้ํามันมีคารบอนเปนองคประกอบ จึงสรุปไดวาเชื้อทดสอบใชน้ํามันเปนแหลง
คารบอนได เพื่อใชเปนแหลงอาหาร และสรางพลังงานในการดํารงชีวิต เนื่องจากมีการวัดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย
ภายใตสภาวะทดลอง 

นําเชื้อจุลินทรียมาทดสอบชีวเคม ีและสัณฐานวิทยา พบวาเชื้อจุลินทรียสวนใหญจัดอยูในกลุม  
Bacillus sp.  
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