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ในน้ํามันเช้ือเพลิง 
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 กรมวิทยาศาสตรทหารเรือมีพันธกิจหลัก (Core business) ด%านหนึ่ง คือการให%บริการทาง
วิทยาศาสตรแก-หน-วยข้ึนตรงกองทัพเรือ  และหน-วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ เพ่ือให%บรรลุพันธกิจดังกล-าว จึง
สนับสนุนให%กองวิเคราะหและทดสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ  ดําเนินการศึกษา และเก็บข%อมูลจุลินทรียท่ี
ปนเป89อนในน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากเห็นว-ากองทัพเรือมีถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ- (Tank - farm) ท่ีมีไว%
เพ่ือสํารองเชื้อเพลิงไว%ใช%ในกองทัพเรือ รวมไปถึงถังน้ํามันท่ีมีใช%ในเรือต-างๆ จํานวนมาก การรวบรวมข%อมูล เช-น  
สาเหตุ  ผลกระทบจากการปนเป89อนของจุลินทรียในน้ํามันเชื้อเพลิง  รวมไปถึงแนวทางแก%ไขการปนเป89อนของ
จุลินทรียในน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือเผยแพร-ให%ผู%สนใจและผู%เก่ียวข%องทราบ จะเปFนผลดีต-อการบํารุงรักษาอุปกรณ 
เครื่องยนต และเปFนการประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือได%ในระยะยาว 

จุลินทรีย
ท่ีปนเป$%อนในน้ํามันเช้ือเพลิงมาจากไหน 

                  จุลินทรีย (Microorganisms) เปFนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ส-วนใหญ-
มองด%วยตาเปล-าไม-เห็น พวกท่ีพบเจริญในน้ํามันเชื้อเพลิง มักปนเป89อนมากับ
อากาศ  น้ํา และฝุLน  ผ-านทางช-องทางต-างๆ  (Common Sources of 
Microbial Contamination) เช-น รอยรั่วของถังเก็บน้ํามัน   ช-องระบาย
อากาศ (Vent)   น้ําฝน หรือน้ําทะเลท่ีซึมเข%ามาในถังเก็บน้ํามัน ท-อ

ถ-ายเทน้ํามัน (Transfer Piping : - Fixed and - Portable) หรือ แม%กระท่ังน้ําท่ีควบแน-นภายในถังเก็บน้ํามัน 
(Condense Water) และการเติมน้ํามันท่ีมีการปนเป89อนของจุลินทรียมาก-อน เปFนต%น จลุนิทรียท่ีพบเปFนประเภท
แบคทีเรีย (Bacteria) และเชื้อรา (Mold and Yeast) มีกระบวนการเพ่ือการเจริญและเพ่ิมจํานวนท่ีบริเวณ
รอยต-อระหว-างน้ํากับน้ํามัน (Fuel : Water interface) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบจากการปนเป$%อนของจุลินทรีย
ในน้ํามันเช้ือเพลิง 
 การเจริญและเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย มีลักษณะคล%ายสิ่งมีชีวิตท่ัวไป คือต%องมีการกินอาหาร 
และต%องมีการขับถ-าย  อาหารท่ีจุลินทรียเหล-านี้ใช%ก็คือ น้ํา (Free Water) และน้ํามัน (Hydrocarbon) รวมไป
ถึงสารเติมแต-งต-างๆ ท่ีใช%เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของน้ํามัน ทําให%น้ํามันเกิดกระบวนการท่ีเรียกว-า การย-อยสลายทาง
ชีวภาพ (Biodegradation)  

นํ้ามันดีเซลในระบบที่สะอาด (Clean System) 
มีลักษณะใสเป:นมันวาว 

นํ้ามันดีเซลในระบบที่สกปรก (Dirty System) มีการปนเป$%อนของ
จุลินทรีย
 จะมีลักษณะขุ?นมัว 

ตะกอนเซลล
จุลินทรีย
  
นํ้า 

นํ้ามันสกปรก (Dirty Fuel) 

อากาศ 

บริเวณที่มีการเจริญของจุลินทรีย
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ผลท่ีเกิดข้ึนจากการย-อยสลายทางชีวภาพจะทําให%องคประกอบของน้ํามันเปลี่ยนไป  ผลผลิต (Metabolite 
หรือ By - product หรือ Waste) ท่ีเกิดจากกระบวนการเหล-านี้จะก-อให%เกิดผลกระทบในด%านต-างๆ ท้ัง
ทางตรงและทางอ%อม เช-น 
 ๑. คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนไป  ท้ังคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมี  และการปนเป89อน 
เช-น น้ํามันมีลักษณะขุ-นมัว เนื่องจากมีน้ํา และเซลลจุลินทรียสะสมเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ท้ังในแบบท่ีแขวนลอย
อยู-ในน้ํามัน และแบบท่ีมีลักษณะเปFนก%อนเหลวตกตะกอนอยู-ด%านล-าง ท่ีเรียกว-าสลัดจ (Sludge Formation)   
สีของน้ํามันเปลี่ยนไป ต้ังแต-สีเขียวเข%ม ไปจนถึงสีดํา  ซ่ึงเปFนผลจากการสร%างและปล-อยเมือกเหนียว (Slim) ของ
จุลินทรีย  ความร%อนจากการเผาไหม%ของเชื้อเพลิงตํ่าลง  (Heat of Combustion)  และน้ํามันมีความเปFนกรด
สูงข้ึน เปFนต%น 
 ๒. ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง และท-อทางเดินน้ํามันชํารุดเสียหาย     เนื่องจากน้ํามันมีความเปFน
กรดสูงข้ึน ถังเก็บน้ํามันซ่ึงทําจากโลหะจะเกิดการกัดกร-อนได%ง-าย ท-อทางเดินน้ํามันเกิดการอุดตันจาก เซลล
จุลินทรีย เมือกเหนียว (Slim) และสลัดจ  
 ๓. ประสิทธิภาพของเครื่องยนตตํ่าลง    ปcdมและหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงสึกหรอเร็วกว-าปกติ  และ
เสียหายก-อนอายุการใช%งานจริง  ละอองน้ํามันท่ีเปลี่ยนไปเนื่องจากหัวฉีดท่ีเสียหาย  ทําให%ต%องใช%อุณหภูมิในการ
เผาไหม%และแรงอัดท่ีสูงข้ึนเพ่ือให%เกิดการเผาไหม%ท่ีสมบูรณ  กําลังของเครื่องยนตต่ําลง เนื่องจากประสิทธิภาพ
การเผาไหม%ของเชื้อเพลิงท่ีต่ําลง  นอกจากนี้การสะสมของเซลลจุลินทรียบริเวณท-อส-งน้ํามัน จะทําให%น้ํามัน
ไหลไม-สะดวก เครื่องยนตขาดน้ํามัน หรือขาดน้ํามันเปFนช-วงๆ จึงมีผลต-อการเผาไหม%ในกระบอกสูบ เพ่ิมอัตรา
การสึกหรอของลูกสูบและกระบอกสูบ และหากพิจารณาในแง-ความเปFนกรดของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีสูงข้ึนจะมีผล
เพ่ิมการผุกร-อนของเครื่องยนตด%วย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ก.                                            ข.                                           ค.                                      ง. 

ก. เซลล
จุลนิทรีย
ท่ีสะสมเป:นกDอน (sludge) บริเวณกDนถัง           ข. Sludge ท่ีอุดตันไสDกรองน้าํมันเชื้อเพลิง 

ค. เซลล
จุลินทรีย
ท่ีสะสมอยู?ในท?อทางเดินน้ํามัน ทําใหDน้ํามันไหลไม?สะดวก  ง. การผุกร?อนของท?อทางเดินน้ํามันจากเซลล
จุลินทรีย
 (Corrosion and Pitting)              

แผนภาพแสดงการย?อยสลายนํ้ามันโดยจุลินทรีย
    :    จุลินทรยี
กินนํ้ามันเป:นอาหาร ทําใหDมีการเจริญเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย
สะสมใน
นํ้ามันมากขึ้น รวมไปถึงการเกิดกระบวนการย?อยสลายทางชีวภาพของนํ้ามัน จะมกีารปลดปล?อย นํ้า  ของเสยี และผลผลติอ่ืน  ๆ สะสมในนํ้ามันมากขึ้น  
จนทําใหDคุณภาพของนํ้ามันเปลี่ยนแปลง  

Surfactant 

Hydrogen sulfide 

Organic acid  

Water 

Biomass production 

Biofilm formation 
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ทําอย?างไรเม่ือตรวจพบจุลินทรีย
ในน้ํามันเช้ือเพลิง 
 หากท-านสังเกตว-าสีของน้ํามันในถังเก็บน้ํามันเปลี่ยนไป หรือหัวฉีดและกรองน้ํามันของเครื่องยนต
ต%องเปลี่ยนก-อนกําหนด เครื่องยนตมีปcญหามากข้ึน อาจสันนิษฐานได%ว-าน้ํามันเชื้อเพลิงมีปcญหา  ควรส-งน้ํามัน
มาวิเคราะหคุณสมบัติด%านต-างๆ เช-น ความหนาแน-น  ช-วงการกลั่น  ความหนืด  จุดวาบไฟและค-าความเปFน
กรดของน้ํามัน รวมไปถึงการตรวจสิ่งปนเป89อน เพ่ือให%ได%ข%อมูลในเรื่องน้ํา  อนุภาคในน้ํามัน  โลหะท่ีไม-ต%องการ 
และการเติบโตของจุลินทรียในน้ํามัน  
 การตรวจพบน้ําในน้ํามันเชื้อเพลิง จนทําให%น้ํามันมีลักษณะขุ-นมัว  แสดงว-าน้ํามันมีการปนเป89อน
จากจุลินทรียอย-างแน-นอน หากปล-อยท้ิงไว%โดยไม-มีการดําเนินการจะก-อให%เกิดความเสียหายต-อถังเก็บน้ํามัน 
เครื่องยนต  และเพ่ิมงบประมาณการบํารุงรักษาในระยะยาว แนวทางการแก%ไขทําได%โดย หากมีการปนเป89อนมาก 
อาจมีความจําเปFนต%องล%างระบบเพ่ือกําจัดจุลินทรียปนเป89อนเหล-านี้ออกให%หมด รวมไปถึงการใส-สารเคมีบางชนิด 
(เช-น methylated spirits) ลงน้ํามันเพ่ือฆ-าเชื้อจุลินทรียท่ีปนเป89อนเหล-านั้น ท้ังนี้สารเคมีท่ีใช%ต%องไม-เปFน
อันตราย และไม-มีผลกระทบต-อการทํางานของเครื่องยนต  อย-างไรก็ตามไม-แนะนําการแก%ปcญหาน้ํามันขุ-นมัว 
โดยการเติมสารเคมีท่ีทําให%น้ํากระจายตัวไปกับน้ํามัน หรือน้ําเปFนเนื้อเดียวกับน้ํามัน เนื่องจากเปFนผลให%น้ํามัน
เชื้อเพลิงมีคุณภาพไม-เปFนไปตามเกณฑท่ีกําหนด และปcญหาจุลินทรียปนเป89อนในน้ํามันจะยิ่งมีความรุนแรงมาก
ข้ึนเนื่องจากจุลินทรียยังไม-ถูกกําจัดออกไปจากระบบนั่นเอง 

 กล-าวโดยสรุปคือ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือได%เริ่มเก็บข%อมูล และเผยแพร-ข%อมูล ผลกระทบ
จากการปนเป89อนของจุลินทรียในน้ํามันเชื้อเพลิง  ท่ีก-อทําให%เกิดความเสียหายต-อคุณภาพของน้ํามัน ถังเก็บ
น้ํามัน  และเครื่องยนต  รวมถึงความสิ้นเปลืองงบประมาณในระยะยาวจากการบํารุงรักษา หากมีการวิเคราะห
พบว-าน้ํามันเชื้อเพลิงมีการปนเป89อนจากจุลินทรีย จะได%เร-งแก%ไขตามวิธีการท่ีถูกต%องและเหมาะสมกับสถานการณต-อไป 
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