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บทคัดยอ
 เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนเปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีนที่พบปนเปอนท่ัวไปในส่ิงแวดลอม
ทั้งบริเวณที่มีการทําเกษตรกรรม และบริเวณที่เปนแหลงผลิตสารกําจัดศัตรูพืชกลุ มออรกาโนคลอรีนมากอน 
ไอโซเมอรที่พบปนเปอนในสิ่งแวดลอมมักเปนแกมมา-และเบตา-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน โดยเปนไอโซเมอรที่มีฤทธ์ิ
กําจัดแมลงและคงทนตอการยอยสลาย ตามลําดับ การฟนฟูสภาพดินที่ปนเปอนดวยเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนมีความ
จําเปนเพื่อลดการปนเปอนของสารดังกลาว เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนถูกยอยสลายไดดวยจุลินทรียและสะสมไดใน
ชวีมวลของพชื จงึมแีนวคดิในการคดัแยกจลุนิทรยีเพือ่ใชในการยอยสลายสารดงักลาว รวมทัง้มกีารนาํจลุนิทรยีทีค่ดัแยก
ไดมาศึกษาความสามารถในการยอยสลายเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในสภาพดินที่จําลองการปนเปอน นอกจากน้ียังมี
การเพ่ิมประสิทธิภาพของการยอยสลายโดยนําพืชมาใชในการบําบัดรวมดวย เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช
ในการฟนฟูสภาพดินตอไป

คําสําคัญ: การปนเปอน การฟนฟูสภาพแวดลอมดวยวิธีทางชีวภาพ จุลินทรีย เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน

Abstract
 Hexachlorocyclohexane is an organochlorine insecticide widely distributed in agricultural and industrial 
organochlorine production areas. Gamma-hexachlorocyclohexane, the insecticide isomer, and beta-hexachloro-
cyclohexane, the most persistent isomer, are generally found in contaminated areas. Remediation of these sites 
is important to reduce the toxic effects on living organisms. Hexachlorocyclohexane was degraded by microor-
ganisms and accumulated in plant biomass. Isolation of these hexachlorocyclohexane-degrading microorganisms 
from the contaminated sites and cleaning up of the soil was useful. Further investigations involving plantings 
were completed to increase the efficiency of the hexachlorocyclohexane-degrading microorganisms and to 
optimize the effects of hexachlorocyclohexane remediation. 
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บทนํา

 เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (Hexachlorocyclohex-
ane; HCH) หรืออีกชื่อหนึ่งคือเบนซีนเฮกซะคลอไรด 

(Benzenehexachloride; BHC) จัดเปนสารฆาแมลงกลุม

ออรกาโนคลอรีน ประกอบดวยไอโซเมอรทั้งหมด 8 ไอโซ
เมอร ไดแก α, β, γ, α, θ, ε และ η โดยท่ี α มี 2 

enantiomers ในบรรดาท้ัง 8 ไอโซเมอรมีเพียง 4 ไอโซเม

อรเทานั้น ไดแก α-HCH, β-HCH, γ-HCH และ δ-HCH 

ทีเ่ปนสวนประกอบหลักของเทคนคิอล-เฮกซะคลอโรไซโคล

เฮกเซน (t-HCH) ซึ่งเปนรูปของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮก
เซนที่มีการใชงานเปนสารฆาแมลง โดยจะมีสัดสวนของ

แตละไอโซเมอรดังนี้ α-HCH รอยละ 60-70, β-HCH รอย
ละ 5-12, γ-HCH รอยละ 6-10 และ δ-HCH รอยละ 6-10 

สําหรับเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนที่มีชื่อทางการคาวา
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ลินเดน (lindane) หรอื gamexene ซึง่ประกอบดวย γ-HCH 

รอยละ 99 ขึ้นไป ซึ่งมีการสังเคราะหขึ้นใชงานในเวลาตอ

มา [1], [2], [3] แมวาเทคนิคอล-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮก-

เซนจะไมไดรับการอนุญาตใหนํามาใชในการทําเกษตร 

กรรม แตในประเทศท่ีกําลังพัฒนา เชน อินเดีย ยังคงมีการ

สังเคราะห γ-HCH ขึ้นใชงานอยางตอเนื่อง [4]

 เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนแตละไอโซเมอรจะมี

ลักษณะทางกายภาพและความคงทนในสิง่แวดลอมท่ีแตก-
ตางกันซึ่งเกิดจากการจัดเรียงตัวของอะตอมของคลอรีนที่

จับกับอะตอมของคารบอนท้ัง 6 อะตอม โดยคา Log Kow 
ของแตละไอโซเมอรที่สําคัญ ไดแก α-HCH, β-HCH, 
γ-HCH และ δ-HCH เปนดังน้ี 3.8, 3.78, 3.72 และ 4.14 

ตามลําดับ โดย β-HCH มีความคงทนในส่ิงแวดลอมได
สูงสุดแตมีระดับความเปนพิษที่ตํ่ากวา γ-HCH สวนไอโซ
เมอรที่ออกฤทธิ์ทําลายแมลงไดสูงสุดคือ γ-HCH สวน 
δ-HCH มีผลยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย เปนตน ความ
คงทนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนจะผันแปรไปตาม

ความเขมขนเริ่มตนท่ีปนเปอนในส่ิงแวดลอม ลักษณะการ
ใชงาน ความถ่ีในการใชงาน ชนิดของดิน และปจจัยทาง
สิ่งแวดลอมอื่นๆ รวมดวย เปนตน โดยคาคร่ึงชีวิตของ 
γ-HCH หรือลนิเดนเปนไดตัง้แต 4 สปัดาหจนถงึสองป [5], 
[6], [7] 
 เทคนิคอล-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนถูกนํามาใช
งานตั้งแตชวงป ค.ศ. 1940 เปนตนมา โดย α-HCH, 
β-HCH และ γ-HCH เปนไอโซเมอรที่มักตรวจพบตกคาง
ในส่ิงแวดลอม และกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพมนุษย
และสัตว ไอโซเมอรทั้งสามจัดเปน persistent organic 
pollutants (POPs) ตามรายการของ Stockholm conven-
tion of POPs เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ. 2009 [8] ลินเดน
มีความเปนพษิทัง้ตอสตัวไมมีกระดูกสันหลัง ปลา สตัวเลีย้ง
ลูกดวยนมรวมถึงมนุษยดวย [9], [10], [11], [12] ลินเดนมี

ความพิษตอระบบประสาท สงผลรบกวนการทําหนาท่ีของ

แกมมาอะมิโนบวิไทริกแอซดิ (gamma aminobutyric acid; 

GABA) คือสารส่ือประสาท นอกจากน้ียังอาจเปนสารกอ
มะเร็งและยังรบกวนการทํางานของตอมไรทอดวย [13], 
[14], [15], [16] เนื่องจากความเปนพิษและความคงทนใน

สิง่แวดลอมจงึทาํใหสารดังกลาวเปนสารเปาหมายท่ีตองเรง

กําจัดออกจากสิ่งแวดลอม โดยในบทความน้ีไดรวบรวม
สถานการณการปนเปอนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน

ไอโซเมอรตางๆ ในส่ิงแวดลอม และความเปนไปไดในการ

ใชจุลินทรียหรือพืชในการฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีปนเปอน
ดวยเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน

สถานการณการปนเปอนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮก

เซนในสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ

 การใชงานสารกลุมออรกาโนคลอรีนถูกหามและ

จาํกัดการใชงานในประเทศท่ีพฒันาแลวมาต้ังแตชวงป ค.ศ. 

1970 และ 1980 ในขณะที่ประเทศท่ีกําลังพัฒนาเชนใน

แอฟริกา ลาตินอเมริกา และประเทศในทวีปเอเชียยังคงมี

การใชงานสารในกลุมนี้ เนื่องจากออกฤทธิ์ในการทําลาย
แมลงสูงและมีราคาถูก [17] โดยเฮกซะคลอโรไซโคล-

เฮกเซนเปนสารในกลุมออรกาโนคลอรีนที่ยังถูกใชงานอยู
ในประเทศท่ีกําลังพฒันา โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่การเกษตร
และสาธารณสุขจึงยังทําใหตรวจพบการปนเปอนของสาร

ดังกลาวในส่ิงแวดลอมและตรวจพบในเน้ือเยือ่ของสิง่มีชวีติ
ไดอีกดวย [18], [19] เชน ในการศึกษาของ Yahia และ 
Elsharkawy [20] ไดสํารวจระดับการปนเปอนของสารฆา
แมลงหลายชนิดในปลาดุกแอฟริกัน (Clarias gariepinus) 
และปลานิล (Oreochromis niloticus) ในเมือง Assiut 

ประเทศอียิปต ซึ่ ง เป นเมืองที่ เป นที่ตั้ งของโรงงาน
อุตสาหกรรมและมีการทําเกษตรกรรมเปนหลัก เก็บ
ตวัอยางจาก 2 บริเวณ ไดแก Elwasta และ Mankbad ระดับ
ของลินเดนที่ตรวจพบในปลาดุกแอฟริกันและปลานิลในท่ี
เก็บจากบริเวณ Elwasta มีคาเฉลี่ย 0.29±0.08 และ 
0.89±0.11 μg/kg ตามลําดับ สวนระดับของลินเดนที่ตรวจ
พบในปลาดุกแอฟริกันและปลานิลท่ีเกบ็จากบริเวณ Mank-
bad มีคาเฉลีย่ 1.66±0.22 และ 0.47±0.05 μg/kg ตามลําดับ 
ซึ่งระดับท่ีตรวจพบไมเกินกวาคาท่ีอนุญาตใหตรวจพบได
ตามมาตรฐานของ Codex Alimentarius Comission คือ 
200 μg/kg [20] สวนในการศึกษาของ Hosseini และคณะ 
(2008) ตรวจพบการสะสมของ α-HCH, β-HCH และ 
γ-HCH รวมทุกไอโซเมอรในเนื้อเยื่อไขมันของปลา 
Acipenser persicus, Acipenser stellatus, Acipenser 

nudiventris และ Huso huso ทีเ่กบ็จากทะเลสาบแคสเปยน 

ประเทศอิหรานมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.2, 28.6, 22.8 และ 
38.1 ng/g นํ้าหนักสดของไขมัน [21]
 นอกจากนี้ยังมีการสํารวจการสะสมของลินเดนใน

สัตวชนิดอ่ืนๆ ใน เมือง La Florida รัฐ San Luis ซึ่งอยูทาง
ภาคตะวันตกของประเทศอารเจนตินา โดยพบการสะสม

ของลินเดนในนกกินปลาสองชนิด ไดแก Podiceps major 

และ Phalacrocorax brasilianus ซึง่มีคาเฉลีย่ 371.71 และ 
902.95 ng/g ของไขมัน สวนปริมาณลินเดนที่พบในสัตวที่

บริโภคท้ังพืชและสัตวอีก ไดแก Pitangus sulphuratus มี
ปริมาณเฉลี่ยเปน 1544.23 ng/g นํ้าหนักของไขมัน [22] 
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สวนในการศึกษาของ Zhao ไดสํารวจพบการสะสมของ

เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในสัตวที่อาศัยอยู บริเวณ

ตะกอนในทะเลสาบ Taihu ประเทศจีน โดยพบการสะสม

เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนทุกไอโซเมอร (α-, β-, γ-, 

δ-HCH ) ในหอยตลับนํ้าจืด (Corbicula fluminea) และ

พบเฉพาะการสะสม β-, γ-, δ-HCH ในหอยทากนํ้าจืด 

(Bellamya aeruginosa) เทานัน้ โดย δ-HCH พบการสะสม

มากในหอยตลับ สวน β-HCH พบการสะสมมากในหอย
ทากน้ําจดื [18] นอกจากน้ียงัพบการสะสมของเฮกซะคลอ-

โรไซโคลเฮกเซนในสตัวทะเลทีอ่าศัยอยูตามแนวชายฝงของ 
Mumbai ไดแก Bangda (Rastrelliger kanagurta), Halwa 
(Parastromateus niger), Dog fish (Scoliodon laticaudus), 

Paplet (Pampus argenteus), Rawas (Eleutheronema 
tetradactylum), Prawn (Panaeus monodon), Crab 
(Portunus sanguinolentus), Clam (Villorita cyprinoids) 
โดยไอโซเมอรทีพ่บการสะสมในสัตวทกุชนดิ ไดแก α-HCH 
รองลงมาคือ β-HCH แตไมพบการสะสมใน Halwa ความ

เขมขนรวมของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนท่ีสะสมในสัตว
มีความผันแปรต้ังแต 0.87-33.73 ng/g ขึ้นอยูกับชนิดของ
สัตว [23] รวมท้ังพบการสะสมของเฮกซะคลอโรไซโคล-

เฮกเซนในสัตวหลายชนิดท้ังที่มีและไมมีกระดูกสันหลัง 

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชน chironomid (Chironomus 

plumosus) สะสม α-HCH และ γ-HCH ทั้งสองไอโซเมอร

รวมกันระหวาง 29-64 ng/g นํ้าหนักของไขมัน ในขณะท่ี

ปลา เชน tench (Tinca tinca), bream (Abramis brama), 

carp (Cyprinus carpio), rudd (Scardinius erythrophthal-

mus), roach (Rutilus rutilus) และ perch (Perca fluvia-

tilis) หรือนกกาน้ํา (cormorant; Phalacrocorax carbo) 

พบการสะสม α-HCH และ γ-HCH ทัง้ในเนือ้เยือ่กลามเนือ้
และเน้ือเยื่อตับ [24] สําหรับการสํารวจการสะสมของ
เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในส่ิงมีชวีติของประเทศไทยพบ
การรายงานนอยมาก เชน ในการศึกษาของ Boonyatu-
manond (2002) ศึกษาการสะสมของออรกาโนคลอรีนใน
หอยแมลงภู (Perna viridis) บริเวณชายฝงอาวไทย ใน
บรรดาออรกาโนคลอรีนที่ศึกษาตรวจพบการสะสมของ 
β-HCH ดวย โดยเพียงตัวอยางท่ีเก็บจากจังหวัดกระบ่ีใน
ป ค.ศ. 1998 ในปริมาณ 50 ng/g นํ้าหนักเปยก [25] สวน
ปริมาณของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนท่ีตรวจพบในดิน 
ตะกอนดิน และในแหลงนํ้าอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศไดรวบรวมไวในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ระดับการปนเปอนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย

สถานที่ ระดับการตกคาง อางอิง

ประเทศไทย

ชายฝงทะเลภาคตะวัน
ออกของประเทศไทย

พบ HCH ในดินตะกอนทุกพื้นท่ีที่มีการใชงาน HCH โดยปริมาณท่ีตรวจพบใน
ฤดูฝน (สิงหาคม พ.ศ.2547) มากกวาฤดูแลง (มีนาคม พ.ศ. 2547)โดยพบ 
γ-HCH สูงท่ีสุดโดยปริมาณเฉลี่ยสูงถึง 89 ng/g-dw สวน HCH ไอโซเมอรอื่นๆ 
ไดแก α-, β- และ δ- HCH ที่ตรวจพบในฤดูฝนเปนดังนี้ 18, 84 และ 68 
ng/g-dw สวนในฤดูแลงปริมาณเฉลี่ยของแตละไอโซเมอรมีคาเพียง 3-11 

ng/g-dw 

[26]

ปากแมนํ้าจันทบุรี 

ประเทศไทย

ระดับการปนเปอนของ γ-HCH ในดินตะกอนบริเวณปากแมนํ้ามีคาสูงสุดท่ี 

58.1 mg/kg-dw จากการสํารวจในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

[27]

คลองสาขาแมนํ้า

แมกลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม

จากการสํารวจการปนเปอนของดินตะกอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ถึง 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ตรวจพบ HCH ไอโซเมอรตางๆ ดังนี้ ฤดูฝนบริเวณที่
เปนแหลงปลูกขาวพบ α-, β-, γ- และ δ-HCH ในดินตะกอนปริมาณระหวาง 

0.05-0.33, 0.11-0.21, 0.21-0.35 และ 0.54-3.31 μg/g-dw ตามลําดับ

ฤดูแลงบริเวณที่เปนแหลงปลูกขาวพบ α-, β-, γ- และ δ-HCH ในดินตะกอน
ปริมาณระหวาง 0.26-0.41, 0.15-0.33, 0.23-0.35 และ 1.85-2.95 μg/g-dw 

ตามลําดับ

[28]
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ตารางที่ 1 (ตอ) ระดับการปนเปอนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย

สถานที่ ระดับการตกคาง อางอิง

บริเวณที่ไมใชแหลงปลูกขาวตรวจพบ α-, β-, γ- และ δ-HCH ในดินตะกอน

ปริมาณระหวาง 0.25-0.30, 0.17-0.23, 0.23-0.33 และ 0.86-1.99 μg/g-dw 

ตามลําดับ

แมนํ้าสายบุรี แมนํ้า

ปตตานี แมนํ้าตีบา 

ภาคใต ประเทศไทย

ตรวจพบ HCH ไดแก β-HCH และ γ-HCH ซึ่งที่มักพบตกคางในแมนํ้าท้ังสาม

สาย

α-HCH ที่พบในแมนํ้าสายบุรี ปตตานี และทีบา มีคาเฉลี่ยเปน ND, 1.36 และ 
2.33 ng/ml
β-HCH + γ-HCH ที่พบในแมนํ้าสายบุรี ปตตานี และทีบา มีคาเฉลี่ยเปน 0.27, 
3.72 และ 0.60 ng/ml
δ-HCH ที่พบในแมนํ้าสายบุรี ปตตานี และทีบา มีคาเฉลี่ยเปน 0.43, 0.29 และ 
1.85 ng/ml

[29]

ประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย

แมนํ้าสลังงอร 
ประเทศมาเลเซีย

ในป พ.ศ. 2545 พบการปนเปอนของ γ-HCH ในฤดูแลง (ก.พ. – มี.ค. 2545) 
เพียงสถานีเดียวมีคา 54.8 μg/l สวนฤดูฝน (ก.ย. – ต.ค. 2545) พบ γ-HCH 
ทุกสถานีและมีคาระหวาง 16.9-90.3 μg/l 
ในป พ.ศ. 2546 ในฤดูแลง (ก.พ. – มี.ค. 2546) ไมพบ γ-HCH เลย ในฤดูฝน 
(ก.ย. – ต.ค. 2546) พบ γ-HCH เพียงสถานีเดียวมีคาเปน 12.1 μg/l 

[30]

เขตชนบทของ
กวางโจว 
ประเทศจีน

ตัวอยางดินเก็บจากบริเวณที่มีการทําสวนผักในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 และ
สิงหาคม พ.ศ. 2545 ความเขมขนรวมของ HCH ทุกไอโซเมอร (α, β, γ, δ) 
มีคาอยูระหวาง 0.19-42.3 μg/kg โดย 
β-HCH เปนไอโซเมอรที่ตรวจพบมากท่ีสุด และ γ-HCH ตรวจพบนอยท่ีสุด 
เนื่องจาก β-HCH เปนไอโซเมอรที่มีความคงทนมากท่ีสุด มีความสามารถใน
การละลายน้ําตํ่า และระเหยไดนอย 

[31]

ทะเลสาบ Taihu อยู
บริเวณพื้นที่

สามเหล่ียมปากแมนํ้า 
Yangtze 
ทิศตะวันออกเฉียงใต

ของประเทศจีน

จากการสํารวจใน พ.ศ. 2547 พบ HCH รวมทุกไอโซเมอร (α, β, γ, δ) ในดิน
มีคาระหวาง 0.73-60.97 ng/g และคาเฉลี่ยอยูที่ 24.06 ng/g จากการสํารวจใน

ดิน 3 ชนิด ดินแตละชนิดมีปริมาณ HCH ตางกัน ปริมาณเฉลี่ยของ HCH รวม
ในดิน tree land ที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-40 ซม. เปน 20.94 และ 38.83 

ng/g ตามลําดับ ในดิน paddy field ที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-40 ซม. เปน 
28.53 และ 20.22 ng/g g ตามลําดับ ในดิน fallow land ที่ระดับความลึก 0-20 

และ 20-40 ซม. เปน 13.53 และ 6.24 ng/g ตามลําดับ โดย β-HCH เปนไอโซ

เมอรที่พบในปริมาณสูงสุดในดินแตละชนิด

[32]
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สถานที่ ระดับการตกคาง อางอิง

เซี่ยงไฮ

ประเทศจีน

จากการสํารวจในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 ดินที่ผิวหนาบริเวณที่มีการทํา

เกษตรกรรมซ่ึงมีระดับความลึก 0-15 ซม. ในบริเวณที่เปนแหลงเกษตรกรรมใน 

9 อําเภอ ของเซี่ยงไฮ ไดแก Chongming, Jiading, Baoshan, Qingpu, 

Songjiang, Jinshan, Fengxian, Nanhui และ Minhang ตรวจพบ HCH รวม

ทุกไอโซเมอรอยูระหวาง nd–10.38 ng/g (α-, β-, γ-, δ-) คาเฉลี่ยเปน 2.41 

ng/g โดยไอโซเมอรที่ตรวจพบตกคางมากท่ีสุด ไดแก β-HCH โดยมีระดับอยู

ระหวาง nd-9.52 ng/g คาเฉลี่ยเปน 1.19 ng/g สวนคาเฉลี่ยของ α-, γ- และ 
δ-HCH ไดแก 0.48, 0.36 and 0.38 ng/g

[33]

ปากแมนํ้าตาเหลียว 
อาวเหลียวตง ทะเล
โปไหในทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของ 
ประเทศจีน

จากการสํารวจในฤดูแลง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ตรวจพบ γ-HCH มากท่ีสุด 
ในบรรดา HCH ที่ตรวจพบเนื่องจากในประเทศจีนไมนิยมใชเทคนิคอลเกรด แต
ใชลินเดนบริสุทธิ์ สําหรับปริมาณ HCH แตละชนิดในดินตะกอนที่พื้นผิวมีคา
เฉลี่ยของ α-, β-, γ-, δ-HCH เทากับ 0.7, 0.7, 2.1 และ 1.0 ng/g ตามลําดับ

[34]

ดินเขตอุตสาหกรรม 
ทางตอนใตของปกก่ิง 
ประเทศจีน

บริเวณดังกลาวเคยถูกใชเปนพื้นที่โรงงานผลิตออรกาโนคลอรีนมานานจน
กระท่ังถึงป ค.ศ. 1983
คาเฉลี่ยรวมของ HCH ทุกไอโซเมอรอยูระหวาง 13.20-148.71 mg/kg-dw เปน
คาท่ีเกินคามาตรฐานท่ียอมรับใหตรวจพบไดของรัฐซึ่งอยูที่ 0.50 mg/kg-dw ดิน
บริเวณพื้นผิวจะตรวจพบ HCH สูงสุดและมีคาลดลงตามระดับความลึก โดยพบ 
β-HCH ในปริมาณสูงสุด สําหรับคาเฉลี่ยของแตละไอโซเมอรที่พื้นผิวของ α-, 
β-, γ-, δ- เปน 43.97, 93.21, 6.07 และ 5.46 mg/kg-dw ตามลําดับ

[35]

ทะเลฝงตะวันออกของ
ประเทศจีน เก็บ
ตัวอยางจาก 8 สถานี

จากการสํารวจในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ความเขมขนรวมของ HCH รวมทุกไอโซเมอร (α-, β-, γ-, δ-) มีคาระหวาง 
<0.05 – 1.45 ng/g-dw โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.76 ng/g-dw

[36]

ทะเลสาบ Taihu 
ประเทศจีน

จากการสํารวจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549
พบการสะสม HCHs รวมทุกไอโซเมอร (α-, β-, γ-, δ-) มีคาระหวาง 
0.07-5.75 ng/g-dw คาเฉลี่ยเปน 1.67 ng/g-dw ไอโซเมอรที่พบมาไดแก 

β-HCH และ δ-HCH

[19]

ทอระบายน้ําท้ิงใน
เมืองฮานอย
ประเทศเวียดนาม ซึ่ง

ปลอยสูแมนํ้า 5 สาย 
ไดแก Nhue, To Lich, 

Lu, Set, Kim Nguu 

และทะเลสาบ Yen So

เก็บตัวอยางตะกอนในวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ความเขมขนรวมของ HCHs ทุกไอโซเมอร (α-, β-, γ-, δ-) ที่ปนเปอนในดิน
ตะกอนของจุดระบายน้ําท้ิงจากแมนํ้าทุกสายมีคาระหวาง <0.2 ถึง 36 ng/g-dw 

โดยมีคาเฉลี่ยเปน 3.8 ng/g-dw
พบ β-HCH มากท่ีสุด และถึงแม α-HCH จะมีปริมาณสูงสุดในสวนผสมของ

เทคนิคอล HCH แตวาระยะเวลาเก็บตัวอยางเปนระยะเวลาหางจากการเร่ิมตน

ใชเปนเวลานาน อาจทําให α-HCH ลดปริมาณลง

[37]

ปากแมนํ้า Whu-Shi 

ใกลชายฝงของ
ประเทศใตหวัน

จากการสํารวจตะกอนท่ีผิวหนาของกนแหลงนํ้า ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 

และ พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ตรวจพบปริมาณรวมของ (α-, β-, γ-, δ-) HCH 
มีคาระหวาง 0.46-13.4 ng/g-dw และคาเฉลี่ยเปน 3.79 ng/g-dw โดย β-HCH 

เปนไอโซเมอรที่พบมากท่ีสุดซ่ึงมีคาระหวาง <0.35 – 14.4 ng/g-dw

[38]

ตารางที่ 1 (ตอ) ระดับการปนเปอนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย
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สถานที่ ระดับการตกคาง อางอิง

จังหวัดชุลลา 
ประเทศเกาหลีใต

ศึกษาการปนเปอนของออรกาโนคลอรีนในดินชั้นบนของบริเวณที่มีการปลูก
ขาวและแหลงอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2539 ตรวจพบ γ-HCH และ δ-HCH ใน
ปริมาณสูงถึง 0.17-0.94 และ 0.77-2.97 ng/g soil โดยเปนชนิดของสารกําจัด
แมลงสวนใหญที่ตรวจพบในการศึกษานี้

[39]

จังหวัดอันซุง และกรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต

จากการสํารวจในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2543
ตรวจพบปริมาณ α-HCH และ γ-HCH ในอากาศในโซลเปน 233 และ 38.7 
pg/m3

ปริมาณ α-HCH และ γ-HCH ในอากาศใน Ansung เปน 169 และ 50.5 pg/
m3

[40]

โอริสสาชายฝงทาง
ตะวันออก สวน 
Bassim และ Alibagh 
ชายฝงทางตะวันตก
ของประเทศอินเดีย

ไอโซเมอรที่พบมากท่ีสุดคือ α-HCH และ β-HCH 
ชายฝง Bassim ป พ.ศ. 2538 พบ α-HCH 17.97-721.88 ng/g และ β-HCH 
BDL-238.37 ng/g
ชายฝง Orissa ป พ.ศ. 2538 พบ α-HCH BDL-5.9 ng/g และ β-HCH 1.1-19 
ng/g
ชายฝง Alibagh ป พ.ศ. 2540 พบ α-HCH 0.2-4.3 ng/g และ β-HCH 
BDL-15 ng/g

[41]

ชายฝงของมุมไบ 
ประเทศอินเดีย

ตรวจพบ HCH รวมทุกไอโซเมอรในตัวอยางดินตะกอนมีคาระหวาง 3.8 ถึง 
16.2 ng/g โดยพบ γ-HCH มากท่ีสุดในดินตะกอนคิดเปนรอยละ 55 ของ HCH 
ทั้งหมด ปริมาณเฉลี่ยของ 
α-, β-, γ-, δ-HCH ในดินตะกอนเปน 1.62, 2.63, 5.96 และ 0.74 ng/g ตาม
ลําดับ

[23]

กันปูรรัฐอุตรประเทศ
ตอนเหนือของอินเดีย

จากการสํารวจในเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2546 พบปริมาณ γ-HCH 
ในนํ้าผิวดินจากแมนํ้า Ganges สูงถึง 0.259 μg/l สวนนํ้าใตดินเก็บจากแหลง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมพบ γ-HCH ในปริมาณสูงเชนกัน โดยมีปริมาณ
สูงถึง 0.900 μg/l 

[42]

เมืองไฮเดอราบัด 
ประเทศอินเดีย

จากการสํารวจน้ําใตดินจํานวน 28 บอเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน (ไมระบุปที่
สํารวจ) จํานวน 28 บอท่ีเมืองHyderabad พบ γ-HCH อยูระหวาง 0.68-1.38 
μg/l 

[43]

แมนํ้ากัวโน ตะวันออก
ของรัฐอุตรประเทศ 
อินเดีย

จากการสํารวจตัวอยางน้ําในชวงกอนและหลังฤดูมรสุมในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2547 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ความเขมขนรวมของ HCH ทุกไอโซเมอร 
(α-, β-, γ-) มีคาระหวาง 0.0002-0.020 μg/l ในปแรก และ 0.0002-0.009 
μg/l ในปที่สองของการสํารวจ

[44]

ดินตะกอนชายฝง 
ประเทศสิงคโปร

ดินตะกอนชายฝง ประเทศสิงคโปรมีการปนเปอนของ HCH รวมทุกไอโซเมอร 
(α-, β-, γ-, δ-HCH) ระหวาง 521-1758 pg/g-dw คาเฉลี่ยคือ 1094 pg/g-dw 
โดยไอโซเมอรที่ตรวจพบสูงสุด ไดแก β-HCH 

[45]

เขตการปกครองใหม 
เกาลูน เกาะฮองกง 
และเกาะหลันเตา 

จากการสํารวจในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 ตรวจพบทั้ง α-HCH, β-HCH 
และ γ-HCH แต β-HCH เปนชนิดของไอโซเมอรที่พบสูงสุด โดยคาเฉลี่ยของ 
β-HCH ในดิน grassland เปน 6.12 μg/kg-dw woodland เปน 5.66 μg/kg-dw 
farmland เปน 6.37 μg/kg-dw wetland เปน 7.55 μg/kg-dw และ reclamation 
เปน 6.50 μg/kg-dw 

[46]

ตารางที่ 1 (ตอ) ระดับการปนเปอนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย
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สถานที่ ระดับการตกคาง อางอิง

ทวีปยุโรป

แมนํ้า Merhei, Rosu 
และ Razim พื้นที่
สามเหล่ียมปากแมนํ้า
ดานูบ ประเทศ
โรมาเนีย

เก็บตัวอยางในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 พบการสะสมของ α- และ γ-HCH 
จากตะกอนของแมนํ้า Merhei, Rosu และ Razim เทากับ 6.8, 3.5 และ 0.9 
mg/g-dw สวนระดับของ α-HCH ในแมนํ้าท้ังสามมีคาระหวาง 0.2-2.0 
mg/g-dw และระดับของ γ-HCH ในแมนํ้าท้ังสามมีคาระหวาง 0.7-2.8 mg/g-dw

[24]

นํ้าผิวดินในแมนํ้าและ
ทะเลสาบทางตอน
เหนือของประเทศกรีซ

จากเก็บตัวอยางในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2540 ตรวจ
พบปริมาณของ α-HCH, β-HCH, γ-HCH และ δ-HCH ในตัวอยางนํ้าของ
แมนํ้ามีคาระหวาง nd-0.131, nd-0.096, nd-0.081 และ nd-0.189 μ/l ตาม
ลําดับ และปริมาณของ α-HCH, β-HCH, γ-HCH และ δ-HCH ในนํ้าใน
ทะเลสาบมีคาระหวาง nd-0.049, nd-0.401, nd-0.030 และ nd-0.046 ตาม
ลําดับ

[47]

ทวีปอเมริกา

ภูเขาทางตะวันตกของ
ประเทศแคนาดา 
บริเวณ Mount 
Revelstoke, Yoho 
National Park 
และObservation 
peak

จากการสํารวจในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2547
พบ α-HCH และ γ-HCH ในดินบริเวณ Revelstoke ระหวาง 795-4,075 และ 
55-541 pg/g-dw
พบ α-HCH ในดินบริเวณ Observation ระหวาง ND - 963 pg/g-dw และไม
พบ และ γ-HCH
พบ α-HCH และ γ-HCH ในดินบริเวณ Yoho ระหวาง ND – 7,200 และ 
2.5-686 pg/g-dw

[48]

ทวีปอเมริกาใต

Laja River Basin ตั้ง
อยูในภูเขา Andes ทิศ
ตะวันออกของภูเขาไฟ 
Antuco ใน Central 
Southern Chile

จากการเก็บตัวอยางในป พ.ศ. 2545 สํารวจพบ γ-HCH ในดินอยูในชวง 
1.2-3.1 ng/g TOC โดยดินบริเวณดังกลาวเปนดินที่เปนพื้นที่ปาและเปนบริเวณ
ที่มีการทําเกษตรกรรม นอกจากนี้พบการปนเปอนของ HCH ในหิมะดวย จาก
การเก็บตัวอยางในภูเขา Sierra Velluda โดยทําการสํารวจท้ังหมด 7 ตัวอยาง 
พบ α-, γ- และ δ-HCH มีคาระหวาง 0.44-9.21, 0.38-1.39 และ 0.82 ng/l 
และไมพบ β-HCH จากตัวอยางใดเลย สวน δ-HCH พบจากตัวอยางเดียว 

[49]

Los Padres Lake 
ตะวันออกเฉียงใต ของ
จังหวัดบูเอโนสไอเรส 
ประเทศอารเจนตินา

พบการปนเปอนของ HCHs ทุกไอโซเมอรจากท้ังสองสถานีในดินตะกอนที่พื้น
ผิว โดย α-HCH ที่สถานีที่ 1 และ 2 เปน 2.8 และ 1.7 ng/g-dw β-HCH ที่
สถานีที่ 1 และ 2 เปน 0.5 และ 0.2 ng/g-dw γ-HCH ที่สถานีที่ 1 และ 2 เปน 
3.0 และ 1.7 ng/g-dw δ-HCH ที่สถานีที่ 1 และ 2 เปน 0.9 และ 0.5 ng/g-dw 
ตามลําดับ

[50]

ทาเรืออเล็กซานเดรีย 
ทะเลสาบ Maryut 
ประเทศอียิปต

จากการสํารวจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 พบวาดินตะกอนที่พื้นผิวมีระดับ
การปนเปอนของ HCHs รวมทุกไอโซเมอรระหวาง nd – 2.2. ppb-dw บริเวณ
ที่ตรวจพบมากเปนบริเวณจุดปลอยนํ้าเสียใกลแหลงอุตสาหกรรม

[51]

Itirapina, Bauru และ 
Piratininga ตั้งอยูทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของ São Paulo State 
ประเทศบราซิล

จากการสํารวจในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2548 ตรวจพบ HCH แตละไอ
โซเมอรในดินระดับใกลเคียงกัน และมีคาระหวาง 0.05-0.92 ng/g-dw คาท่ี
ตรวจพบถือเปนคาท่ีไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับรายงานการศึกษากอนหนานี้ 
เนื่องจากการไมอนุญาตใหมีการใชงานและสารถูกยอยสลายไป

[52]

ตารางที่ 1 (ตอ) ระดับการปนเปอนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย
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การลดการปนเปอนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน

โดยจุลินทรีย

 การฟนฟสูภาพแวดลอมดวยวิธทีางชีวภาพ (biore-

mediation) เปนเทคนคิท่ีไดรับความนิยมในการนํามาใชลด

การปนเปอนของดนิจากการปนเปอนดวยเฮกซะคลอโรไซ- 

โคลเฮกเซน [53], [64] งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคัดแยก

จุลินทรียและปรับปรุงความสามารถของจุลินทรียในการ

ยอยสลายสารมลพิษถูกพัฒนาข้ึนเพื่อนํามาใชฟนฟูสภาพ

ดินอยางตอเนื่อง จุลินทรียหลายชนิดท่ีมีความสามารถใน

การยอยสลายเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนไดถูกคัดแยก
จากดินปนเปอนที่ตั้งอยูบริเวณที่เปนโรงงานผลิตสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน [2], [8], [54]
 การคัดแยกจุลนิทรียสวนใหญใชเทคนคิ enrichment 
โดยใหจุลินทรียเจริญในอาหารที่มีเฮกซะคลอโรไซโคล-
เฮกเซนเปนแหลงคารบอนและแหลงพลงังาน เมือ่เชือ้เจรญิ
ขึน้จะถายเช้ือหลายคร้ังตอเนือ่งกันเพือ่ลดการปนเปอนจาก
จุลินทรียที่ไมสามารถใชหรือทนทานตอความเปนพิษของ
เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนได จากนั้นเพิ่มความเขมขน
ของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนใหสูงข้ึน แลวนําจุลินทรีย
ที่ไดมากระจายบนผิวหนาอาหารแข็งจนไดโคโลนีของเชื้อ
บริสทุธิ ์แลวจงึแยกเก็บโคโลนีเดีย่วเพือ่นําไปทดสอบความ
สามารถในการยอยสลายเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนอีก
คร้ังหนึง่ โดยต้ังสมมุตฐิานวาจลิุนทรยีทีร่อดชีวติบนอาหาร
เลีย้งเชือ้ทีผ่สมเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนถือเปนจลิุนทรีย
ทีค่าดวาจะมีความสามารถในการยอยสลายหรือทนทานตอ
เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนได [8], [54], [55] ถงึแมเฮกซะ-
คลอโรไซโคลเฮกเซนจะถูกยอยสลายและใชเปนแหลง
คารบอนของจุลินทรียไดแตก็มีความเปนพิษตอจุลินทรีย
ดวยเชนกัน ดังการศึกษาของ Bhatt และคณะ (2007) 
รายงานวาเทคนิคอล-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนท่ีความ
เขมขนระดับ 6-10 มิลลิกรัมตอกรัมดิน ยบัย้ังการเจรญิของ

กลุมจลิุนทรยีลงได โดยจุลินทรียชนดิท่ีหายไปจะไมสามารถ
เจรญิข้ึนไดอกีในภายหลัง นอกจากนีย้งัไมพบการเจรญิของ

แอคติโนมัยซทีในดินท่ีปนเปอนเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน 
จํานวนและความหลากชนิดของท้ังแบคทีเรียและเชื้อราจะ
ลดลงตามความเขมขนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน

ที่เพิ่มข้ึน จุลินทรียที่รอดชีวิตเปนพวกที่ทนทานตอความ
เปนพิษหรือสามารถปรับตัวใหยอยสลายเทคนิคอล-

เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนได จากการจดัจําแนกเบือ้งตน

พบวา แบคทีเรียท่ียอยเทคนิคอล-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮก
เซนไดเปนแบคทีเรียในสกุล Alcaligenes และ Klebsiella 

[1]

 การศึกษาการยอยสลายเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน

มีการศึกษาท้ังเชือ้บริสทุธิแ์ละเช้ือผสม งานวจิยัของ Murthy 

และ Manonmani (2007) ไดศึกษาการยอยสลายเฮกซะ-

คลอโรไซโคลเฮกเซนโดยกลุมจลิุนทรยีทีคั่ดแยกไดจากดนิ

และขยะท่ีปนเปอนเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนโดยเทคนคิ 

enrichment กลุมแบคทีเรียดังกลาวประกอบดวย Pseu-

domonas spp. 7 สายพันธุ Burkholderia sp., Flavobac-

terium sp. และ Vibrio sp. อยางละ 1 สายพันธุ ซึ่งกลุม

แบคทีเรียท่ีอยูรวมกันนี้สามารถยอยสลาย เทคนิคอล-
เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน โดยสภาวะท่ีเหมาะสมตอการ
ยอยสลายโดยกลุมแบคทีเรียดังกลาวคือความเขมขนของ
เทคนคิอล- เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน 25 ppm พเีอช 7.5 
และอุณหภูมิ 26-28°C ชนิดของไอโซเมอรที่ถูกยอยสลาย
ไดดีที่สุดคือ γ-HCH รองลงมาคือ α-, β- และ δ-HCH 
ตามลําดับ [4]
 Pesce และ Wunderlin (2004) ไดศึกษาการยอย
สลาย γ-HCH (ลินเดน) โดยกลุมจุลินทรียที่ประกอบดวย
แบคทีเรีย 4 ชนิด ไดแก Sphingobacterium spiritivorum, 
Ochrobactrum anthropi, Bosea thiooxidans และ Sphin-
gomonas paucimobilis ซึง่คดัแยกกลุมแบคทีเรยีนีไ้ดจาก
ตะกอนที่ปนเปอนจากแมนํ้า Suquia ในเมือง Cordoba 
ประเทศอารเจนตนิากลุมแบคทีเรยีนีส้ามารถใชลินเดนเปน
แหลงคารบอนเพียงแหลงเดียวได (sole carbon source) 
อัตราการยอยสลายลินเดนในสภาวะท่ีมีออกซิเจนเปน 
4.92x10-3, 11.0x10-3 และ 34.8x10-3 mM h-1 เมื่อไดรับลิน
เดนที่ระดับความเขมขน 0.069, 0.137 และ 0.412 mM 
ตามลําดับ นอกจากน้ียงัตรวจพบอะตอมของคลอไรดอสิระ
ในระหวางการยอยสลายแสดงวาการยอยสลายเกิดข้ึนได
สมบูรณ [56] 
 ในขณะที ่Kumar และคณะ (2006) ไดศกึษาการยอย
สลายเทคนคิอล-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนโดยแบคทีเรยี

บริสุทธ์ิคือ Pseumonasa aeruginosa ITRC-5 โดยการ

ยอยสลายเกดิไดดีทีส่ดุท่ีระดับความเขมขนของเทคนคิอล-

เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนเปน 2 มิลลิกรัมตอกรัมดิน โดย 
α-HCH และ γ-HCH เปนไอโซเมอรที่ถูกยอยสลายได
มากกวารอยละ 98 ในสภาวะของดินที่จําลองใหปนเปอน 

โดยปรับใหมีปริมาณน้ํารอยละ 15 พีเอช 8 และอุณหภูมิ 

28°C ใชหัวเชื้อเริ่มตน 106 cfu/g soil สวน β-HCH และ 

δ-HCH ถูกยอยสลายไดรอยละ 17 และรอยละ 76 ตาม
ลําดับ ภายในเวลา 15 วันของการบม การยอยสลายเทค

นิคอล-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนเกิดข้ึนควบคูกับการ
ปลดปลอยคลอไรดอิสระ คาดวาการยอยสลายที่เกิดข้ึน
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เปนการยอยสลายอยางสมบูรณ การยอยสลายเทคนิคอล-

เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนโดยแบคทีเรียดังกลาวทําให

ความเปนพิษของเทคนิคอล-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน

ลดลง แบคทีเรียชนิดนี้จึงมีความเปนไปไดที่จะนําไป

ประยุกตใชในการยอยสลายในดินที่ปนเปอนจริงเนื่องจาก

สามารถยอยสลาย α-HCH, β-HCH, γ-HCH และ δ-HCH 

ไดรอยละ 97, 43, 94 และ 77 ในสภาพดินท่ีถูกทําใหปน

เปอน ภายในเวลา 12 สัปดาห ตามลําดับ (อุณหภูมิ 10-

34°C ใชหัวเชื้อ 3x109 cfu/50 ml) [2]
 การใชจุลินทรียลดการปนเปอนของเฮกซะคลอโร-
ไซโคลเฮกเซนอาจทําโดยอาศัยความสามารถในการยอย
สลายของจุลินทรียเพียงอยางเดียว แตเนื่องจากการใช
จลิุนทรียเพยีงชนดิเดียวมีขอจาํกัดในแงของการท่ีจลิุนทรีย
มีชีวมวลต่ํา การบําบัดบริเวณที่ปนเปอนจึงอาจเกิดข้ึนได
ชา ในบางคร้ังจึงอาจใชกิจกรรมของพืชรวมดวย โดยพืช
และจุลินทรียจะทํางานรวมกันและทําใหการบําบัดสาร
มลพิษที่ปนเปอนเกิดไดดีขึ้น ประโยชนของจุลินทรียที่มี
ความสามารถในการยอยสลายตอพืชคือจุลินทรียที่อาศัย
ในดินที่มีความสามารถในการยอยสารมลพิษที่ปนเปอน
ชวยลดโอกาสใหพืชสัมผัสกับสารมลพิษลดลง [57], [58] 
สวนประโยชนของพืชตอจุลินทรียคือการเจริญของรากพืช
ในดิน รากพืชจะหลั่งสารบางชนิดออกมาซ่ึงสารน้ีจะทํา
หนาท่ีเปนแหลงคารบอนแกจุลินทรียที่อาศัยรอบรากให
เพิ่มจํานวนขึ้น นอกจากนี้สารท่ีหล่ังจากรากพืช เชน กรด
อินทรีย นํ้าตาล กรดอะมิโน และสารในกลุมฟนอลลิกยังทํา
หนาท่ีกระตุนการยอยสลายสารไดโดยทําหนาท่ีเปนสับ
สเตรทหลักในการยอยสลายแบบวิถเีมทาบอลิซมึรวม โดย
ชักนําใหเกิดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการยอย
สลายสารมลพิษ การปลดปลอยออกซิเจนจากรากพืชยัง
ชวยปรับสภาวะในดินใหเหมาะสมตอการยอยสลายอีกดวย 

[58], [59] รวมท้ังยังมีเอนไซมทีห่ล่ังจากรากพืชยงัสามารถ
เปล่ียนแปลงรูปรางของสารท่ีตองการกําจัดใหมีโครงสราง

ซับซอนนอยลงและถูกยอยสลายตอโดยจุลินทรียบริเวณ
รอบรากไดดีขึน้ โดยเอนไซมจากจลิุนทรียทีมี่บทบาทในการ

ยอยสลายเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนไอโซเมอรตางๆ คือ 
เอนไซมในกลุมฮาโลอัลเคนดีฮาโลจีเนส (haloalkane 

dehalogenase) [54], [60] 

 ไดมีการคัดแยกจุลินทรียหลายชนิดจากดินบริเวณ
รอบรากพืชที่เจริญในแหลงที่ปนเปอนและสามารถยอย

สลายเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน เชน การศึกษาของ 
Abhilash และคณะ (2011) ไดคัดแยกแบคทีเรยีจากบริเวณ

รอบรากของพืชสี่ชนิด ไดแก Withania somniferea, Sola-

num torvum, Erianthus munja และ Lantana camera ซึ่ง

เจริญในดินที่ใกลโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิต γ-HCH 

(ลินเดน) โดยคัดแยกแบคทีเรยีไดทัง้หมด 4 สายพนัธุ ไดแก 

Kocuria rhizophila, Microbacterium resistens, Staphy-

lococcus equorum และ Staphylococcus cohnii subspe-

cies urealyticus โดยท่ี S. cohnii subspecies urealyticus 

มีประสิทธภิาพในการลดปริมาณลินเดนทีป่นเปอนในดินลง

ไดมากท่ีสุดและมีความเปนไปไดที่จะนํามาใชในการฟนฟู

สภาพดินที่ปนเปอนลินเดนในระดับต่ําจนถึงระดับปาน
กลาง [8] นอกจากนี้ Abhilash และคณะยังไดนําแบคทีเรีย
ดังกลาวมาศึกษาตอโดยใชแบคทีเรยี S. cohnii subspecies 
urealyticus รวมกับพืช W. somniferea ในการลดปริมาณ
ลินเดนทีถ่กูทําใหปนเปอนในดนิทีร่ะดับความเขมขนเริม่ตน 
20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยผลการศึกษาพบวาจุลินทรีย
ชวยสนบัสนนุการเจรญิและการนาํลนิเดนดขาสูชวีมวลของ
พชืได พชืทีเ่จรญิในดินปนเปอนสามารถเจริญไดอยางปกติ
ไมแตกตางจากพืชที่เจริญในดินที่ไมปนเปอน ตรวจพบลิน
เดนในสวนของยอด ใบ และลําตนของพืชเทากับ 23.22 
ไมโครกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหง ในขณะที่การเติมจุลินทรีย
ร วมดวยพบวาพืชสะสมลินเดนเพิ่มข้ึนเป น 29.91 
ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนกัแหง หลงัจาก 90 วนัของการปลูก
พชื สวนการลดปริมาณลินเดนทีป่นเปอนในดินพบวาในดิน
ทีป่ลูกพชืและเตมิจลิุนทรยีรวมดวยลดปริมาณลนิเดนลงได
ถึงรอยละ 76 สวนในดินที่ไมปลูกพืชและเติมจุลินทรียลด
ปริมาณลินเดนลงไดเพียงรอยละ 43 [54]
 Sphingomonas ซึ่งคัดแยกไดจากดินบริเวณรอบ
รากพืชหรือดินรอบนอกรากพืชที่เจริญในดินที่ปนเปอน
เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน สามารถใช γ-HCH เปนแหลง
คารบอนเพยีงแหลงเดยีวได แตไมสามารถใช β-HCH และ 
δ-HCH เปนแหลงคารบอนและแหลงพลังงานเพียงแหลง

เดียวได แบคทีเรียดังกลาวถูกนํามา colonize ที่รากของ
ขาวโพด การทํางานรวมกันระหวางพืชและแบคทีเรีย

ภายในเวลา 25 วันหลังการทดลองพบวา ชวยลดปริมาณ
ลินเดนที่ปนเปอนในดินลงไดรอยละ 30 และพบแบคทีเรีย 

Sphingomonas ในปริมาณ 107 cfu/g ของรากในขณะทีดิ่น

ที่ไมปลูกพืชมีปริมาณลินเดนลดลงเพียงรอยละ 2 และนับ
จาํนวนแบคทีเรยีดังกลาวไดตํา่กวา 103 cfu/ g soil สวนดิน

ทีป่ราศจากเช้ือแตปลูกพชืลดปริมาณลินเดนลงไดนอยกวา

รอยละ 3 สําหรับดินที่ไมปลูกพืชและไมเติมเชื้อลดปริมาณ
ลินเดนลงไดตํ่ากวารอยละ 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาพืชชวยให 

Sphingomonas รอดชีวิตในดินที่ปนเปอนและชวยเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการยอยสลายลินเดนของแบคทเีรยีได [55] 
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การปลูกพืชชวยสนับสนุนการยอยสลายลินเดนไดโดยใน

การศึกษาของ Álvarez และคณะ (2012) ไดยืนยันวา

สารท่ีหล่ังจากรากขาวโพดชวยสนับสนุนการเจริญและการ

ยอยสลายลินเดนของแบคทีเรยี Streptomyces sp. strains 

A5 และ M7 ได โดยแบคทีเรยีสามารถใชสารทีห่ลัง่จากราก

ขาวโพดเพือ่เปนแหลงคารบอนและแหลงพลงังาน แลวยอย

สลายลินเดนไดมากข้ึนโดยลินเดนถูกลดปริมาณลงใน

อาหาร minimal medium ถึงรอยละ 55 และ 35 โดยสาย

พันธุ A5 และ M7 ตามลําดับ ซึ่งคาดวานาจะเกิดจาก
กระบวนการยอยสลายแบบวิถีเมทาบอลิซึมรวม (co-
metabolism) กลไกของการใชพชืรวมกับจลิุนทรียทีมี่ความ
สามารถในการยอยสลายเพื่อลดปริมาณลินเดนคือ phyto-
stimulation [61]
 นอกจากการทํางานรวมกันระหวางพชืและจุลินทรีย
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณลินเดนท่ีปนเปอน
ในดินแลว พชืเองกมี็ความสามารถในการสะสมเฮกซะคลอ-
โรไซโคลเฮกเซนดวย โดยสารท่ีสามารถสะสมไดในพืชจะ
ตองมีความสามารถในการละลายน้ําไดปานกลาง หากมี
ความสามารถในการละลายนํ้าสูงเกินไป สารนั้นก็จะไม
สามารถเคล่ือนเขาสูเซลลพืชได สวนสารท่ีละลายน้ําไดตํ่า
เกินไปก็จะถูกยึดเกาะกับไขมันที่รอบนอกรากพืชและไม
ขนสงเขาสูเซลลพชื [58] การศึกษาท่ีสนบัสนุนวาพชืมีความ
สามารถในการสะสมเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนมีรายงาน
อยางตอเนื่อง เชน Abhilash และ Singh ในป (2009) ได
เก็บตัวอยางพืชท่ีเจริญเปนปริมาณมากบริเวณโรงงาน
อตุสาหกรรม India Pesticides Limited ประเทศอินเดยี พชื
เหลานี้ ไดแก วงศ Verbenaceae เชน Lantana camara 
วงศ Poaceae เชน Erianthus munja วงศ Asclepedacea 
เชน Calotropis procera วงศ Solanaceae เชน Withania 
somnifera และ Solanum torvum และวงศ Amaran-
thaceae เชน Achyranthes aspera พืชทั้งหมดสะสม

เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (α-HCH, β-HCH, γ-HCH 

และ δ-HCH) ทั้งในสวนของราก ลําตน และใบ ระดับการ
สะสมของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในพืชอยูระหวาง 
14.12-59.29 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยชนิดของพืชที่มี

ความสามารถในการสะสมเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนไดดี
ที่สุด คือ S. torvum และ W. somnifera คาการสะสม

เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในพชืผนัแปรตามฤดูกาล โดย

ฤดูรอนพืชมีการสะสมไดดีกวาในฤดูหนาว นอกจากน้ียัง
พบวาดินบริเวณรอบรากพืชจะมีปริมาณเฮกซะคลอโรไซ-

โคลเฮกเซนต่ํากวาดินรอบนอกรากพืชประมาณ 4-5 เทา 
[62] นอกจากนี้ Calvelo Pereira และคณะ (2008) ศึกษา

การสะสมเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (α-HCH, β-HCH, 

γ-HCH และ δ-HCH) ในพืช 2 ชนิด ไดแก Cynara scoly-

mus และ Erica sp. โดยปลูกพืชทั้งสองลงไปในดินที่ปน

เปอนพบวาพชืทัง้สองสะสมเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนได

ดี โดยพบการสะสมในสวนของยอดมากกวาราก และชนิด

ของไอโซเมอรที่พบการสะสมในพืชมากท่ีสุดคือ β-HCH 

[63] จากแนวคิดท่ีคนพบวาพืชสามารถสะสมเฮกซะคลอ-

โรไซโคลเฮกเซนจึงนําพืชมาใชในการฟนฟูสภาพดินที่ปน

เปอนของสารในกลุมนี ้เชน ในการศกึษาของ Abhilash และ 
Singh (2010) รายงานวา งามีความสามารถในการสะสม 
γ-HCH ไดถึง 7.98, 13.72, 23.71 และ 33.29 ไมโครกรัม
ตอกรัมนํ้าหนักแหง ในดินที่ถูกทําใหปนเปอนดวย γ-HCH 
ที่ระดับความเขมขน 5, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมตอกรัม
ดิน ตามลําดับ และเม่ือสิ้นสุดการทดลองคือ 124 วัน 
พบวา ปริมาณ γ-HCH ทีป่นเปอนในดินลดลงรอยละ 77.56, 
70.21, 62.51 และ 58.7 เมือ่ระดับความเขมขนของ γ-HCH 
ในดินเปน 5, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมตอกรัมดิน ตาม
ลําดับ [64] แตการสะสมของสารมลพิษในพืชมีขอจํากัดใน
แงที่วาพืชมักสะสมสารโดยการเปล่ียนแปลงรูปของสารไป
ใหอยูในรูปท่ีไมเปนพิษตอพืช แลวสะสมไวในสวนของ
แวคคิวโอล หรือบริเวณผนังเซลลของพืช และการ
เปลี่ยนแปลงรูปของสารมลพิษโดยเอนไซมจากพืชมักไม
เกดิการยอยสลายท่ีสมบูรณจงึตองนาํพชืทีส่ะสมสารมลพิษ
ไวไปกําจัดตออีกทอดหนึ่ง [58], [59] สําหรับชนิดของ
จุลินทรียและพืชที่มีบทบาทในการฟนฟูสภาพแวดลอมท่ี
ปนเปอนดวยเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนสรุปไวในตาราง
ที่ 2 
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ตารางที่ 2 การใชจุลินทรีย พืช หรือพืชรวมกับจุลินทรียในการลดปริมาณเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน

จุลินทรีย ลักษณะการยอยสลายเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน อางอิง

จุลินทรีย

Sphingomonas japonicum UT26 ยอยสลายและใช γ-HCH เปนแหลงคารบอนและแหลงพลังงาน

เพียงแหลงเดียวได ภายใตภาวะท่ีมีออกซิเจน 

[65]

Sphingobium indica B90A, 

S. japonicum UT26 และ 

S. francense Sp+

S. indica B90A และ S. japonicum UT26 ยอยสลาย γ-HCH 

ไดอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิ 4ºC สวน S. francense Sp+ ยอย

สลาย γ-HCH ไดชามาก โดย S. indica B90A ยอยสลาย 
γ-HCH ไดรวดเร็ว เมื่อใชหวัเชื้อ 1.72x108 เซลลตอมิลลิลิตร 
จะยอยสลาย γ-HCH ความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร ไดถึง
รอยละ 98.1 ภายในเวลา 24 ชั่วโมง

[66]

Streptomyces sp. M7 ลดปริมาณ γ-HCH ในดินปราศจากเช้ือที่ถูกทําใหปนเปอน 
100, 150, 200 และ 300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ลงไดรอยละ 
29.1, 78.03, 38.81 และ 14.42 เมื่อเทียบกับดินปราศจากเช้ือ
และไมเติมหัวเชื้อจุลินทรีย

[67]

Pseudomonas fluorescens T1, 
P. diminuata T2, P. fluorescens 
T3, Burkholderia pseudomalleii 
T4, 

P. putida T5, Flavobacterium sp. 
T6, Vibrio alginolyticus T7, 
P. aeruginosa T8, P. stutzeri T9, 
P fluorescens T10

กลุมแบคทีเรียผสมท้ัง 10 สายพันธุยอยสลายเทคนิคอล-
เฮกซะคลอโรไซโคล
เฮกเซนที่ระดับความเขมขน 25 ไมโครกรัมตอกรัมดินไดอยาง
สมบูรณภายในเวลา 120 ชั่วโมง

[68]

Conidiobolus 03-1-56 เปน 
non-white rot fungi

เชื้อราสามารถยอยสลาย γ-HCH ภายใตการเพาะเลี้ยงใน
อาหารเล้ียงเชื้อไดอยางสมบูรณภายในระยะเวลา 5 วัน สภาวะ
การยอยสลายจะเกิดข้ึนไดดีเมื่อมีปริมาณไนโตรเจนและ
คารบอนในอาหารเล้ียงเชื้อที่จํากัด โดยสภาวะดังกลาวจะชักนํา
ใหเกิดการผลิตเอนไซมที่มีบทบาทตอการยอยสลาย γ-HCH 

[69]

Pleurotus ostreatus การใชเชื้อราเพื่อฟนฟูสภาพดินที่ปนเปอน γ-HCH ดวยระบบ 

landfarming เปนเวลา 4 สัปดาห เชื้อราชวยกระตุนการยอย
สลาย γ-HCH ได โดยอัตราการยอยสลาย γ-HCH เปน 0.16 

กิโลกรัมตอเดือน 

[70]

Oscillatoria sp. 12, Oscillatoria 
sp.13, Synechococcus sp., 

Nodularia sp., Nostoc sp., 

Cyanothece sp. 
และSynechococcus sp.

ไซยาโนแบคทีเรียสามารถลดปริมาณ γ-HCH จากอาหารเลี้ยง
เชื้อไดดี เม่ือเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียแตละชนิดเพียงลําพัง

ประสิทธิภาพในการกําจัด γ-HCH อยูระหวางรอยละ 

71.6-99.6 

[71]
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ตารางที่ 2 (ตอ) การใชจุลินทรีย พืช หรือพืชรวมกับจุลินทรียในการลดปริมาณเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน

จุลินทรีย ลักษณะการยอยสลายเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน อางอิง

พืช

Phragmites australis สะสม γ-HCH ไดเมื่อปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโพนิกส การปน

เปอนรวมกันระหวาง γ-HCH, monochlorobenzene, 

dichlorobenzene, trichlorobenzene ไมสงผลใหพืชแสดง

อาการเครียดเม่ือทดสอบท่ีระดับความเขมขนของสารสูงกวาท่ี

พบปนเปอนในสิ่งแวดลอม แมจะชักนําใหปริมาณคลอโรฟลล
ลดลงรอยละ 70 

[72], [73]

สบูดํา พืชสะสม γ-HCH ได 5.42, 10.83, 15.95 และ 20.85 
ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง สวนปริมาณ γ-HCH ในดินลด
ลงรอยละ 89, 82, 77 และ 72 เมื่อ γ-HCH ถูกทําใหปนเปอน
ในดินท่ีระดับความเขมขน 5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ

[74]

ขาวโอต, Chenopodium spp., 
Solanum nigrum, Cytisus 
striatus และ Vicia sativa

พืชทั้ง 5 ชนิดปลูกในดินที่ปนเปอน (α-HCH, β-HCH, 
γ-HCH และ δ-HCH) บริเวณ Galicia ประเทศสเปน ซึ่งระดับ
ความเขมขนสูงถึงประมาณ 20,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พืช
ทั้งหมดสะสม HCH ในเนื้อเยื่อได โดยพบ β-HCH มีการสะสม
ไดดีที่สุด นอกจากนี้ดินบริเวณรอบรากพืชยังลดปริมาณ HCH 
ไดดีอีกดวย 

[75]

จุลินทรียรวมกับพืช

Cytisus striatus และ Holcus 
lanatus 

การปลูกพืชในดินที่ถูกทําใหปนเปอนดวย HCH 100 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัมน้ําหนักแหงของดิน เปนเวลา 180 วัน ทําให HCH 
ที่ปนเปอนในดินลดปริมาณลงได โดยในดินที่ปลูก C. striatus 
ชวยลดปริมาณ HCH ในดินลงไดดีกวาในดินที่ปลูก H. 
Lanatus การปลูกพืชชวยเพิ่มการยอยสลาย α-HCH และ 
γ-HCH แตไมเพิ่มการยอยสลาย β-HCH และ δ-HCH กลไกท่ี
ชวยลดปริมาณ HCH คือพืชกระตุนการเจริญของจุลินทรียที่มี

ความสามารถในการยอยสลาย HCH ที่อาศัยในดิน 

[76]

พืช Cytisus striatus

เอนโดไฟต Rhodococcus 
erythropoli ET54b
HCH-degrader Sphingomonas 

sp. D4

ปลูกพืชชวยลดปริมาณ HCH ไดดีกวาดินที่ไมปลูกพืช การปลูก
พืชในดินท่ีปริมาณสารอินทรียสูงปริมาณ HCH ลดลงรอยละ 
20 การเติมจุลินทรียเอนโดไฟตรวมกับจุลินทรียที่มีความ
สามารถในการยอยสลาย HCH ลงในดินที่ปลูกพืชจะชวยเพิ่ม

ลดปริมาณ HCH ลงไดดีกวาปลุกพืชเพียงอยางเดียว โดยในดิน
ที่มีปริมาณสารอินทรียลดปริมาณ HCH ไดรอยละ 53 

[77]
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บทสรุป

 การปนเปอนของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนพบ

การปนเปอนในหลายประเทศท่ัวโลก เชน ไทย จีน อินเดีย 

เกาหลใีต เปนตน บริเวณทีม่กีารปนเปอนมากมกัเปนแหลง

ทีม่กีารทําเกษตรกรรม และบริเวณโรงงานทีผ่ลติสารกาํจัด

ศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน การสํารวจการปนเปอนของ

สารตั้งตนและสารตัวกลางท่ีเกิดขึ้นจากการยอยสลายควร

ทําอยางตอเนื่อง เนื่องจากสารดังกลาวยังคงมีการใชงาน

อยูในประเทศที่กําลังพัฒนา และการสํารวจชนิดของสาร

ตัวกลางมีความจําเปนเชนกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
รูปของสารตั้งตนอาจทําใหไดผลิตภัณฑที่มีความเปนพิษ
หรือคงทนในสิ่งแวดลอมมากกวา การปนเปอนของสารใน
สิง่แวดลอมสงผลกระทบเปนวงกวางตอสิง่แวดลอม ทัง้เปน
สารทีส่ามารถสะสมไดในส่ิงมชีวีติและยงัสงผลเปนอนัตราย
ตอสุขภาพของมนษุยและสตัว แนวทางการบาํบดับรเิวณที่
ปนเปอนโดยวิธีทางชีวภาพเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพและมี
คาใชจายในการดาํเนนิการตํา่กวาการบาํบดัดวยวธิกีารทาง
กายภาพหรือเคมี โดยเฉพาะการใชความสามารถของ
จุลินทรียในการยอยสลายเนื่องจากหากจุลินทรียสามารถ
ใชสารที่ต องการบําบัดเปนแหลงคารบอนและแหลง
พลังงานได จะทําใหความเปนพิษของสารถูกกําจัดออกไป
อยางถาวร โดยการคดัแยกจลุนิทรยีบรสิทุธิเ์พือ่นํามาศกึษา
ประสทิธภิาพในการยอยสลายเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน
ควรมกีารนาํจลุนิทรยีมาทดลองใชบาํบดับรเิวณทีม่กีารปน
เปอนจริง หรือทดสอบการยอยสลายในดินที่ปนเปอนรวม
กันระหวางสารกําจัดศัตรูพืชหลายชนิด หรือใชพืชทองถ่ิน
ในบริเวณที่ปนเปอนนั้นมาใชในการบําบัดรวมดวย ขอมูล
ทีไ่ดจงึนาจะเปนประโยชนตอการนําไปใชฟนฟสูภาพดินที่
ปนเปอนจริงตอไป
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