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บทคัดย่ อ
การคัดแยกเชื ้อแบคทีเรี ยจากดินที่มีการปนเปื ้อนสารไดโคโฟลโดยใช้ เทคนิคการเจือจางลําดับส่วน และ
เลี ้ยงบนอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) ผลการทดลองพบว่าสามารถคัดแยกเชื ้อแบคทีเรี ยได้ ทงหมด
ั้
19 ไอโซเลต หลังจากนันนํ
้ า 19 ไอโซเลตมาทดสอบ โดยใช้ ไดโคโฟลความเข้ มข้ น 5 ppm เติมลงไปในอาหาร mineral salt
yeast-extract medium (MSYM) เขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที บ่มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 300 ชัว่ โมง ทําการวิเคราะห์ปริ มาณสารไดโคโฟลโดยใช้ วิธีแก๊ สโครมาโตกราฟฟี ยี่ห้อ Agilent Technologies
รุ่ น 6890N ผลการทดสอบพบว่าได้ เชื อ้ แบคที เ รี ยที่ มีประสิทธิ ภ าพในการย่ อยสลายไดโคโฟลได้ อย่างสมบูร ณ์
จํานวน 9 ไอโซเลต หลังจากนันนํ
้ าเชื ้อทัง้ 9 ไอโซเลต มาทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายไดโคโฟล ที่ระยะเวลา
2 และ 4 ชัว่ โมง ผลการทดสอบพบว่าเชื ้อ MF4 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูงที่สดุ เท่ากับ 99.2 เปอร์ เซ็นต์ ที่
ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง และเชื ้อ MA4, MF2, MF4, SSF1และ SSF3 ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยได้ อย่างสมบูรณ์ ที่
ระยะเวลา 4 ชัว่ โมง

ABSTRACT

Bacteria were isolated from organochlorine contaminated soil. using ten fold serial dilution and
cultured on Tryptic Soy Agar (TSA).Total of 19 isolates were obtained and tested for dicofol degradation
capability by adding dicofol 5 ppm into mineral salt yeast-extract medium (MSYM), at 150 rpm with 30
°c and 300 hour. The results from Gas Chromatography brand Agilent Technologies model 6890N.show
that 9 isolates had completed dicofol degradation. Afterward, dicofol degrading efficiency of 9 isolates
were tested at 2 and 4 hours. The results showed that MF4 efficiency in the highest of 99.2 percent at 2
h and MA4, MF2, MF4, SSF1 and SSF3 efficiency to complete the 5 isolates at 4 hours.
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คํานํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปนเปื อ้ นของสารพิษ เช่น สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชในพืน้ ที่การเกษตรและ
สิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะในแหล่งนํ ้า และดินในปริ มาณที่สงู (กรมควบคุมมลพิษ, 2542) ซึง่ สารพิษเหล่านี ้สามารถ
กระจายเข้ าสู่ระบบนิเวศและเป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภคได้ ก่อให้ เกิดอันตราย และสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่มนุษย์
และสัตว์ ทําให้ ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสตั ว์ลดลงเนื่องจากการปนเปื อ้ นของสารพิษจากสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรู พืชเกิดความสูญเสียในมูลค่าของผลผลิต แต่เมื่ออัตราการเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ ้น (นวลศรี , 2535 ; Roger et al.,
1989) ปั จจัยอย่างหนึง่ ที่เพิ่มขึ ้นตามด้ วย คือ การใช้ สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชในปริ มาณที่มากเกินกําหนด ทําให้
ดินเสื่อมโทรม ต้ องใช้ ปยเคมี
ุ๋
มากขึ ้นต้ นทุนการผลิตก็สงู ขึ ้นตามไปด้ วย และส่งผลการทบต่อเศรษฐกิจในแง่ของการ
เสียค่าใช้ จ่ายในการบําบัดรักษาความเจ็บป่ วยของประชาชนที่มีผลมาจากสารพิษเหล่านี ้ รัฐบาลต้ องเสียค่าใช่จ่าย
สูง ในการบํ าบัด สารพิ ษที่ ต กค้ างอยู่ในสิ่ งแวดล้ อม และคุณภาพมาตรฐานในด้ านความปลอดภัย ของผลผลิ ต
การเกษตรตํ่า ทังที
้ ่เป็ นสินค้ าที่บริ โภคในประเทศและสินค้ าส่งออกต่างประเทศ
หากมีการสะสมของสารพิษเหล่านี ้ในผลผลิตทางการเกษตรมากขึ ้น การเกิดโรคภัยไข้ เจ็บก็มากขึน้ อย่าง
ชัดเจน จึงย่อมส่งผลเสียต่อการส่งออกสินค้ าเกษตรของไทย (โศรยา และ พูลสุข, 2542) ดังนัน้ ผลกระทบจาก
สารเคมีกําจัดศัตรู พืชต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนได้ ทวีความ รุ นแรงขึน้ และกําลังเข้ าขัน้ วิกฤต จาก
สถิติการตรวจเลือดของเกษตรกรโดยสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
พบว่า เกษตรกรมีสารเคมีกําจัดศัตรู พืชตกค้ างในร่ างกายในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยใน สัดส่วนที่สูงขึน้ จากปี
2545 ที่ 29.41 เปอร์ เซ็นต์ เป็ น 38.52 เปอร์ เซ็นต์ในปี 2550 และที่สําคัญข้ อมูลในปี 2554 ชี ้ว่าสัดส่วนดังกล่าวมิได้
ลดลงแต่ประการใดคืออยู่ที่ 39 เปอร์ เซ็นต์ในขณะที่แต่ละปี มีผ้ ปู ่ วยจากสารเคมีกําจัดศัตรู พืชประมาณ 200,000 –
400,000 ราย ทังนี
้ ้สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าสารเคมีฆ่าแมลง
กลุม่ ออร์ กาโนฟอสเฟตและคาร์ บาเมตนันอยู
้ ่ในอันดับที่ 3 และสารเคมีปราบวัชพืชในอันดับ 5 ของสาเหตุการป่ วย
หรื อบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
สารออร์ ก าโนคลอรี น เป็ นสารเคมี ป้องกัน กํ าจัด แมลงสัง เคราะห์ เรี ย กอีก อย่ างหนึ่ง ว่า คลอริ เ นเตตไฮโดรคาร์ บอน มีธาตุไฮโดรเจน คาร์ บอนและคลอรี นเป็ นส่วนประกอบ (Neilson, 1995) สารป้องกันกําจัดแมลง
กลุม่ นี ้มีความเป็ นพิษเฉียบพลันตํ่ากว่ากลุม่ อื่น แต่ก่อให้ เกิดพิษเรื อ้ รังในระยะยาวเนื่องจากสลายตัวยาก และสะสม
ในสิ่งแวดล้ อมสูง(Matsumura, 1975) การฟื น้ ฟูและปรับสภาพดินและแหล่งนํ ้าที่มีการปนเปื อ้ นของสารเคมีกําจัด
ศัตรู พืชในพื ้นที่การเกษตร โดยใช้ วิธีการทางชีวภาพ ทําให้ สภาพแวดล้ อมเกิดการฟื น้ ตัว นอกจากนี ้การใช้ แบคทีเรี ย
ในการฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อม ยังสามารถช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชที่ปลูกได้ พร้ อมทังสามารถลดความเป็
้
น
พิษและโทษที่เกิดจากการตกค้ างของสารเคมีกําจัดศัตรู พืชในสิ่งแวดล้ อมและเป็ นผลดีในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพราะวิธี
ทางชีวภาพเป็ นวิธีการย่อยสลายสารพิษที่มีราคาถูก ปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมคณะศิลปะศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (2555.)
ดังนันในงานวิ
้
จัยนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะคัดแยกเชื ้อแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิ ภาพในการย่อยสลายสารกลุ่ม
ออร์ กาโนคลอรี น โดยเฉพาะสารไดโคโฟลซึง่ อยู่ในกลุ่มสารออร์ กาโนคลอรี น ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ละลายในนํ ้าและดูด
ซับกับอนุภาคดินเมื่อเกิดการพังทลายของดินจะเกิดการปนเปื อ้ นลงสูแ่ หล่งนํ ้าผิวดิน และมีครึ่งชีวิตในนํ ้า 47-85 วัน
จึงส่งผลต่อปลา สะสมในเนื ้อเยื่อพืช 2 ปี โดยประมาณ (Tillman and Anne, 1992) โดยการศึกษาการใช้ แบคทีเรี ย
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ในกระบวนการฟื ้นฟูทางชี วภาพ เป็ นที่ นิยมมากกว่าการใช้ จุลินทรี ย์ประเภทอื่น เนื่ องจากสามารถปรั บเปลี่ยน
พันธุกรรมได้ ง่าย โดย (Matsumura 1975; Akbar et al., 2003) พบว่า Pseudomonas sp. สามารถเปลี่ยนสารใน
กลุม่ ของออร์ กาโนคลอรี นไปเป็ นอนุพนั ธุ์ต่างๆได้ ง่าย และสามารถนํามาใช้ ในกระบวนการเมแทบอลิ-ซึมของเซลล์
แบคทีเรี ยได้ การคัดแยกเชือ้ แบคทีเรี ยที่มีประสิทธิ ภาพในการย่อยสลายสารไดโคโฟลถือเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจที่จะ
นํามาประยุกต์ใช้ เพื่อใช้ จดั การและฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมของประเทศในอีกทางหนึง่

อุปกรณ์ และวิธีการ

การเก็บตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างดินในพื ้นที่แปลงเพาะปลูกซึง่ มีประวัติการใช้ สารป้องกันและกําจัดศัตรู พืช หลังจากฉีดพ่น 2
ถึง 4 สัปดาห์ โดยใช้ พลัว่ มือขุดหลุมลึกระดับ 0-15 เซนติเมตร ซึง่ เป็ นความลึกระดับไถพรวน เก็บดินส่วนตรงกลาง
ใส่ถงุ เก็บตัวอย่างเพื่อนําไปใช้ ในการคัดเลือกแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยสลายสารไดโคโฟล
การเจือจางตัวอย่ างดิน
ชัง่ ตัวอย่างดิน 1 กรัมลงในนํ ้าเกลือ 9 มิลลิลิตร ผสมให้ เข้ ากันตามเทคนิคการเจือจางลําดับส่วน
การแยกเชือ้ แบคทีเรี ยที่ทอี ยู่ในดินให้ บริสุทธิ์ด้วยวิธี Spread Plate และ Streak Plate
ทําการปิ เปตตัวอย่างดินที่ทําการเจือจางแล้ ว ที่ระดับความเข้ มข้ น 10-4 ถึง 10-6 ปริ มาตร 0.1 มิลลิลิตร ลง
ในจานอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Tryptic soy broth (TSB)ในวิธี Spread Plate และคัดเลือกโคโลนีที่มีลกั ษณะต่างกันขีดใน
จานอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Tryptic soy broth (TSB) ในวิธี Streak Plate แต่ละวิธีบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง จากนันจะเก็
้
บรักษาเชื ้อที่บริ สทุ ธิ์ไว้ ใช้ ในการทดสอบย่อยสลายสารไดโคโฟลโดยนํามาขีดในอาหาร
วุ้นเอียงเป็ นรู ปตัว Z บ่มด้ วยอุณหภูมิและเวลาข้ างต้ นก่อนเก็บรักษา
การเตรี ยมเชือ้ เริ่มต้ น
นําเชื ้อบริ สทุ ธิ์ที่คดั เลือกไว้ โดยเขี่ยเชื ้อจากหลอดที่เก็บรักษาเชื ้อ 1 ลูป ถ่ายลงในอาหารเหลว Nutrient
broth (NB) ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร เลี ้ยงเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส วัดความขุ่นโดยใช้ Spectophotometer
รุ่ น Spectronic Genesys 5 ที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร จนมีคา่ ประมาณ 0.5 เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเริ่ มต้ น
การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรี ยที่สามารถย่ อยสลายสารไดโคโฟล
ปิ เปตเชื ้อเริ่ มต้ นที่เตรี ยมไว้ มา 10 เปอร์ เซ็นต์ ใส่ลงในอาหารเหลว MSYM ที่เสริ มสารไดโคโฟลนําเข้ าโดย
บริ ษัท เมเจอร์ ฟาร์ คอร์ บอเรชัน่ จํากัด เข้ มข้ น 5 ppm โดยใช้ อาหารอาหารเหลว MSYM ที่เสริ มสารไดโคโฟล 5
ppm แต่ไม่มีการเติมเชื ้อเบื ้องต้ นลงไปเป็ นชุดควบคุม เขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที บ่มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 30
องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 3 0 0 ชัว่ โมง วิเคราะห์ปริ มาณสารไดโคโฟลที่ลดลงโดยวิธีวิเคราะห์แก๊ สโครมาโตกราฟฟี
ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่ น 6890N เมื่อทําการคัดเลือกเชื ้อจากการศึกษาที่เวลา 300 ชัว่ โมง ให้ นําเชื ้อที่มีการ
ย่อยสลายอย่างสมบูรณ์มาศึกษาต่อโดยมีวิธีการเช่นเดียวกับการศึกษาที่เวลา 300 ชัว่ โมง เปลี่ยนมาทําการศึกษาที่
เวลา 2 ชัว่ โมง และ 4 ชัว่ โมง ตามลําดับ การศึกษาวิธีดงั กล่าวทังนี
้ ้เพื่อต้ องการคัดเลือกให้ ได้ เชื ้อไอโซเลตที่ดีที่สดุ

ผลการทดลองและวิจารณ์

การคัดแยกและการคัดเลือกเชือ้ บริสุทธิ์
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ผลการคัดแยกและการคัดเลือกเชื ้อบริ สทุ ธิ์ ด้ วยวิธีการทําให้ เชื ้อกระจายในจานเพาะเชื ้อ(Spread Plate)
และ วิธีขีดเชื ้อในจานเพาะเชื ้อ (Streak Plate) สามารถแยกเชื ้อได้ จํานวนเชื ้อทังหมด
้
19 ไอโซเลต โดยแสดงผลใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยสลายสารกลุม่ ออร์ กาโนคลอรี นที่คดั แยกได้
สถานที่เก็บตัวอย่างดิน
จํานวนไอโซเลต
สวนส้ ม ตําบลแม่สาว อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
4 (MA1, MA2, MA3, MA4)
สวนลําไย ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง
4 (MS1, MS2, MS3, MS2)
จังหวัดเชียงใหม่
สวนมันสําปะหลัง ตําบลสันทราย อําเภอฝาง
4 (SSF1, SSF2, SSF3, SSF4)
จังหวัดเชียงใหม่
สวนกะหลํ่าปลี ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย
4 (MF1, MF2, MF3, MF4)
จังหวัดเชียงใหม่
สวนดอกไม้ ตําบลสันผีเสื ้อ อําเภอเมือง
3 (SPS1, SPS2, SPS3)
จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาประสิทธิของแบคทีเรี ยที่สามารถย่ อยสลายสารไดโคโฟลที่ระยะเวลา 300 ชั่วโมง
จากการศึกษาประสิทธิของแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยสลายสารไดโคโฟลเข้ มข้ น 5 ppm ที่ระยะเวลา 300
ชัว่ โมง (5วัน) ได้ เชื ้อที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สดุ ในการย่อยสลายสารไดโคโฟลเข้ มข้ น 5 ppm ที่เสริ มลงไปในอาหาร
MSYM อย่างสมบูรณ์ จํานวน 9 ไอโซเลต คือ MA1, MA4, MF2, MF4, SSF1, SSF2, SSF3, SPS1 และ MS2
แสดงผลในตารางที่ 2 แต่ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้ แน่ชดั ว่าเชื ้อทัง้ 9 ไอโซเลทมีประสิทธิภาพที่ดีในการย่อยสลายสาร
ไดโคล 5 ppm เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ Bidlan and Mononmani, (2002) ซึง่ ใช้ เชื ้อ Serratia
marcescens DT-1P พบว่าการย่อยสลายโดยสมบูรณ์ของดีดีทีที่ความเข้ มข้ น 5 ppm ใช้ เวลา 96 ชัว่ โมงตามลําดับ
จึงทําการศึกษาต่อโดยนําเชื ้อทัง้ 9 ไอโซเลทมาศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายที่เวลา 2 ชั่วโมง และ 4 ชัว่ โมง
ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการย่อยสลายไดโคโฟลของจุลินทรี ย์ที่คดั เลือกได้ ที่เวลา 300 ชัว่ โมง (5 วัน)
เชื ้อ

ปริ มาณไดโคโฟลที่คงเหลือ
(ppm)
nd

ประสิทธิภาพในการ
ย่อย(เปอร์ เซนต์)
100.000

0.029

99.500

MA3

0.127

97.800

MF1

0.156

97.400

MS4

0.169

97.180

MA2

0.362

93.900

MS1

0.439

92.600

SSF4

0.520

91.300

MF3

1.584

76.600

SPS2

1.847

69.200

SPS3

5.395

10.080

MA1, MA4, MF2, MF4, SSF1, SSF2,
SSF3, SPS1 และ MS2
MS3

การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรี ยที่สามารถย่ อยสลายสารไดโคโฟลที่ระยะเวลา 2 และ 4 ชั่วโมง
จากการศึกษาประสิทธิ ภาพของแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยสารสลายสารไดโคโฟลเข้ มข้ น 5 ppm ที่
ระยะเวลา 300 ชัว่ โมง โดยศึกษาต่อจากประสิทธิภาพการย่อยสลายของแบคทีเรี ยจากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า ที่
ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง ได้ เชื ้อจํานวน 9 ไอโซเลต ได้ แก่ MA1, MA4, MF2, MF4, SSF1, SSF2, SSF3, SPS1 และMS2
มีประสิทธิภาพการย่อยสลายไดโคโฟลเข้ มข้ น 5 ppm คือ 97.9, 96.5, 92.3, 99.2, 98.6, 98.5, 95.6, 92.2 และ
97.0 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ และ 4 ชัว่ โมง ได้ เชื ้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการย่อยสลายสารไดโคโฟล 5 ppm ที่
เสริ มลงไปในอาหาร MSYM อย่างสมบูรณ์ จํานวน 5 ไอโซเลต ได้ แก่ MA4, MF2, MF4, SSF1และ SSF3 มี
ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไดโคโฟล 5 ppm คือ 96.5, 92.3, 99.2, 98.6 และ 95.6 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ
(ภาพที่ 1) และมีประสิทธิ ภาพการย่อยสลายสารไดโคโฟล 5 ppm ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึง่ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการศึกษาของ (Bidlan and Mononmani, 2002) ซึง่ ใช้ เชื ้อ Serratia marcescens DT-1P พบว่าการ
ย่อยสลายโดยสมบูรณ์
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายไดโคโฟลของแบคทีเรี ยที่คดั เลือกได้ ที่เวลา 2 และ
4 ชัว่ โมง
เชื ้อ
ปริ มาณไดโคโฟล ประสิทธิภาพในการ ปริ มาณไดโคโฟล ประสิทธิภาพในการ
ที่คงเหลือ
ย่อย
ที่คงเหลือ
ย่อย
2 ชัว่ โมง (ppm)
(เปอร์ เซนต์)
4 ชัว่ โมง (ppm)
(เปอร์ เซนต์)
control
5.000
nd
5.000
nd
MA1
0.101
97.9
0.036
99.2
MA4

0.175

96.5

0.000

100

MF2

0.388

92.3

0.000

100

MF4

0.037

99.2

0.000

100

SSF1

0.068

98.6

0.000

100

SSF2

0.075

98.5

0.059

98.8

SSF3

0.217

95.6

0.000

100

SPS1

0.389

92.2

0.062

98.7

MS2

0.149

97.0

0.081

98.3

MA4

MF2

MF4
SSF1
SSF3
ภาพที่ 1 แบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการย่อยได้ อย่างสมบูรณ์ 5 ไอโซเลต
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สรุ ป

1. ผลการคัดแยกและการคัดเลือกเชื ้อบริ สทุ ธิ์จากแหล่งเก็บตัวอย่าง 5 แหล่ง สามารถแยกเชื ้อได้ จํานวน
เชื ้อทังหมด
้
19ไอโซเลต
2. จากการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรี ย์ที่สามารถย่อยสลายสารไดโคโฟลเข้ มข้ น 5 ppm ที่เวลา 300
ชัว่ โมง (5วัน) ได้ เชื ้อที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สดุ ในการย่อยสลายสารไดโคโฟลเข้ มข้ น 5 ppm ที่เสริ มลงไปในอาหาร
MSYM อย่างสมบูรณ์ จํานวน 9 ไอโซเลต คือ MA1, MA4, MF2, MF4, SSF1, SSF2, SSF3, SPS1 และ MS2
3.ประสิทธิภาพการย่อยสลายไดโคโฟล 5 ppm ที่เวลา 4 ชัว่ โมง พบว่าได้ เชื ้อที่มีประสิทธิภาพในการย่อยได้ อย่าง
สมบูรณ์ 5 ไอโซเลต ได้ แก่ MA4, MF2, MF4, SSF1และ SSF3
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