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บทคัดยอ 

สารหนูถูกนํามาใชในกิจกรรมของมนุษยมากมาย กอใหเกิดการปนเปอนในส่ิงแวดลอม และเปนอันตราย

ตอสุขภาพของมนุษย จึงมีการหาแนวทางในการบําบัดสารหนูที่ปนเปอนในส่ิงแวดลอม วิธีหน่ึงที่มีประสิทธิภาพ 

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมไดแก วิธีพืชบําบัด ซ่ึงประกอบดวย 5 กระบวนการไดแก 1) ไฟโตแอกคิวมูเลชัน หรือ

ไฟโตแอกแทรกชัน 2) ไฟโตดีกราเดชัน หรือไฟโตทรานฟอรเมชัน 3) ไฟโตโวลลาทีไลเซชัน 4) ไฟโตสเตบิไลเซชัน 

และ 5) เพลท แอสซิส ไบโอ รีเมดดิเอชัน โดยมีพืชหลายชนิดที่มีการนํามาใชบําบัดสารหนูประกอบดวย พืชนํ้าและ

พืชบกชนิดตาง ๆ กลไกการดูดสะสมสารหนูของพืชขึ้นกับชนิดของสารหนู โดยการดูดสะสมอารเซเนตผานตัวขนสง

เดียวกับฟอสฟอรัส และการดูดสะสมอารเซไนตผานอะควากลีเซอโรโพริน การดูดสะสมสารหนูและการเคล่ือนยาย

สารหนูของพืชจะขึ้นกับ ความเขมขนสารหนู ชนิดของสารหนู และสภาวะแวดลอมเชน ความเปนกรด-ดาง 

ผลกระทบของสารหนูที่มีตอพืชคือ สงผลตอการเจริญเติบโต การแพรพันธุ โครงสราง และการทํางาน โดยวิธีการที่

พืชตอบสนองตอสารหนูประกอบดวย การควบคุมออกซิเดทีฟ สเตรสในพืช โดยผลิตสารตานอนุมูลอิสระ การ

แสดงคุณสมบัติเปนไฮเปอรแอคคิวมูเลชัน ไฟโตแอคแทรกชัน การสังเคราะหไฟโตคีเลติน และการเปล่ียนแปลง

องคประกอบออสโมไลซ สําหรับวิธีการบําบัดและกําจัดพืชที่ผานการบําบัดสารหนูไดแก การบดอัด การนํามาทํา

เปนพลังงานเชน การเผาหรือการทําเปนถาน การหมัก และการฝงกลบแบบปลอดภัย 
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ABSTRACT 

Arsenic has been widely used for many human activities resulting in environmental 

contamination and health risk. Then there are many solutions for arsenic remediation in 

environment. Phytoremediation is especially effective and friendly method. It consisted of 5 

methods being 1. phytoaccumulation or phytoextraction 2. phytodegradation or 

phytotransformation 3. phytovolatilization 4. Phytostabilization 5. plant–assisted bioremediation. 

Many kinds of plants are allowed to treat arsenic including aquatic and terrestrial plants. 

Mechanisms of accumulation depend on arsenic forms. Pathway of arsenate accumulation 

transfers by phosphate transporter and arsenite are accumulated by using aquaporins/ 

aquaglyceroporins channel. Factors of Arsenic accumulation and transportation depend on 

concentration and speciation arsenic as well as environmental conditions such as pH. Arsenic 

contaminated environment exhibit the decrease in their growth rate and reproduction. Moreover 

they change structure, physiology and function. Plants processes respond to arsenic include 

controlling oxidative stress by antioxidants, being hyperaccumulation and phytoextraction of 

arsenic, synthesizing phytochelatin, and changing in osmolytes content. Remediation methods of 

treated plants are compaction, energy production, and fermentation. In addition disposal 

strategy is secure landfill. 
 

คําสําคัญ: สารหนู  พืชบําบัด  ไฟโตแอกคิวมูเลชันหรือไฟโตแอกแทรกชัน  ไฟโตดีกราเดชันหรือไฟโตทรานฟอร-

เมชัน  ไฟโตโวลลาทีไลเซชัน  ไฟโตสเตบิไลเซชัน  เพลทแอสซิสไบโอรีเมดดิเอชัน 

Keywords: Arsenic, Phytoremediation, Phytoaccumulation or phytoextraction, Phytodegradation 

or phytotransformation, Phytovolatilization, Phytostabilization, Plant–assisted 

bioremediation 
 

บทนํา 

สารหนูเปนธาตุก่ึงโลหะ มีเลขอะตอมเทากับ 

33 มีความเขมขนในเปลือกโลกประมาณ 1.5 สวนใน

ลานสวน โดยพบมากในถานหิน รวมทั้งนํ้ามันปโตเลียม 

สารหนูถูกนํามาใชในทางการแพทย การเกษตร โลหะ

วิทยา และอิเล็กทรอนิกส การปนเปอนในส่ิงแวดลอม

เกิดขึ้นไดทั้งในดิน ตะกอนดิน นํ้าบนดิน และนํ้าใตดิน 

ซ่ึงเกิดจากธรรมชาติและมนุษย ปรากฏใน 4 รูปหลัก

ไดแก อารเซเนต [arsenate, As(+5)] อารเซไนต 

[arsenite, As(+3)] อารเซนิค [arsenic, As(0)] และ

อาร ซีน [arsine, As(-3)] และอาจพบในรูป

สารประกอบอินทรีย จําพวกสารอนุพันธุของเมธิว 

(methylated derivatives) (Sharma and Sohn, 

2009) การปนเปอนสารหนูในส่ิงแวดลอมสวนมากมา

จากการถลุงแร การเผาไหมถานหิน สารเคมีทาง

การเกษตร ยารักษาเน้ือไม สารเคมีที่ใชกับปศุสัตว และ

การเผาขยะ ซ่ึงมีปริมาณการปลอยสารหนูสูส่ิงแวดลอม

รวมกันถึงปละหลายหม่ืนตัน (Jorg, 2000) 
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พื้นที่กวา 70 ประเทศเปนพื้นที่เส่ียงภัยจาก

สารหนู ซ่ึงนับไดวาเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพและ

คุณภาพชีวิต โดยมีประชากรจํานวน 150 ลานคนไดรับ

ผลกระทบ และประมาณ 110 ลานคนอาศัยใน 10 

ประเทศทั้งในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ไดแก อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน จีน ไตหวัน 

เนปาล ลาวพมา เวียดนาม และกัมพูชา (Jorg, 2000; 

Hugh and Peter, 2009 และ Subhas et al., 2013) 

มีรายงานวา พื้นที่ที่ประสบปญหารุนแรงไดแก แควน

เวสต เบงกอล (west Bengal) ในประเทศอินเดีย มี

ผูปวยเรื้อรังจากพิษสารหนูจํานวนมาก โดยพบสารหนู

ในนํ้ามีความเขมขนมากกวา 4,000 ไมโครกรัมตอลิตร 

(Subhas et al., 2013) นอกจากน้ี Ravenscroft 

(2011) รายงานวา ในบังคลาเทศมีคน 27 ลานคนดื่ม

นํ้าที่มีสารหนูมากกวา 50 ไมโครกรัมตอลิตร และอีก 

50 ลานคน ดื่มนํ้าปนเปอนสารหนูเกินมาตรฐานนํ้าดื่ม

ขององคการอนามัยโลก (WHO, 2011) คือ 10 

ไมโครกรัมตอลิตร สําหรับในประเทศไทยพบพื้นที่ที่

ไดรับผลกระทบจากสารหนูที่สําคัญไดแก อําเภอรอน

พิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงอดีตเคยมีการทํา

เหมืองแรดีบุก โดยจากรายงานกรมทรัพยากรธรณีพบ

ราษฎรมีความผิดปกติเ ก่ียวกับผิวหนังจํานวนกวา 

1,000 คนในป 2531 และในป 2535 มีการตรวจเลือด

ในกลุมนักเรียนที่อาศัยในบริเวณดังกลาวพบวา มีสาร

หนูเกินมาตรฐานถึงรอยละ 87 โดยความเขมขนสารหนู

ที่พบในบริ เวณดังกลาวมี ในนํ้าใตดิน สูงถึง  5.11 

มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับในดินพบสารหนูเขมขนถึง 

168.10–174.80 มิลลิกรัมตอลิตร และตะกอนทองนํ้า

พบ 212.11–305.00 มิลลิกรัมตอลิตร โดยสาเหตุเกิด

จากกองกากแรที่ปนเปอนสารหนูในปริมาณเขมขนและ

การชะลางจากบริเวณที่ปนเปอนออกสู ส่ิงแวดลอม 

(อนงค, 2540) 

จากผลกระทบที่ รุ นแรงของสารห นูใน

ส่ิงแวดลอม นํามาสูการคนควาวิจัยเพื่อหาแนวทางการ

บําบัดดวยวิธีตาง ๆ เกือบ 3 ทศวรรษ วิธีพืชบําบัดถูก

พัฒนาขึ้นจากความรูในหลายสาขาวิชารวมกัน เพื่อ

พัฒนาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมในการบําบัดสารพิษ วิธีน้ี

ถูกพัฒนาขึ้นและนํามาใชอยางแพรหลายในประเทศ

ตาง ๆ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียใต ปญหา

ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการปนเปอนในดิน ตะกอนดิน 

และนํ้า สงผลตอสุขภาพของมนุษยโดยตรง ปจจุบันพืช

ถูกนํามาใชบําบัดโลหะมีพิษ สารกัมมันตรังสี และ

สารอินทรียบางประเภท แมวาสารพิษจําพวกโลหะจะ

ไมสามารถถูกยอยสลายไดดวยจุลินทรียในดินเหมือน

สารอินทรีย แตวิธีการพืชบําบัดสามารถเคล่ือนยายและ

เปล่ียนรูปโลหะบางประเภท เพื่อลดปญหาส่ิงแวดลอม

ในพื้นที่ปนเปอน จึงเปนทางเลือกหน่ึงในการบําบัดการ

ปนเปอนโดยอาศัยธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพในการ

เคล่ือนยายมวลสารที่มีความเขมขนนอย ซ่ึงตองใช

ตนทุนสูงมากในการบําบัด (Ghosh and Singh, 2005 

และ Hazrat, et al., 2013) 

นอกจากน้ีขอดีของวิธีพืชบําบัดคือ สามารถ

บําบัดไดดีทั้งในและนอกพื้นที่ โดยสารพิษเปนไดทั้ง

สารอินทรีย อนินทรีย หรือ กัมมันตรังสี นอกจากน้ีวิธีน้ี

ยังไมเขาไปกอกวนดินเหมือนวิธีอ่ืน ๆ รวมทั้งมีความ

สะอาด ราคาถูก ไมตองอาศัยผูเช่ียวชาญ พืชที่ผานการ

บําบัดสามารถนํามาสกัดเอาโลหะมีคาที่พืชสะสมไว

ออกมา โดยวิธีการสกัดจากเถาเรียกวา ไบโอ-ออเร 

(bio-ore) หรือสามารถนํามาผลิตเปนพลังงานความ

รอน (thermal energy) แตขอจํากัดของวิธีน้ีคือ 

สามารถบําบัดดิน หรือตะกอนดินไดในระดับความลึก

ของรากพืช และใชเวลานานหลายป บําบัดไดเฉพาะ

สารพิษที่มีความเขมขนไมสูงมาก รวมทั้งการเติบโตของ

พืชยังถูกจํากัดดวยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

โรคและแมลง รวมไปถึงชนิดพืชที่เลือกมาบําบัดควรมี
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ลักษณะเปนพืชทองถิ่น โตเร็ว มวลมาก มีประสิทธิภาพ

ดีในการบําบัด สามารถเคล่ือนยายสารพิษมาสูสวน

เหนือดินไดดี เก็บเก่ียวงาย วงชีวิตไมยาวนัก และไม

ควรเปนพืชอาหารของมนุษยและสัตว เพราะจะทําให

สารพิษหลุดเขาสูหวงโซอาหาร (Ghosh and Singh, 

2005 และ Jae, 2013) 

 

1. เทคนิคของวิธีพืชบําบัด 

ไฟโตรี เมดดิ เ อชัน  (phytoremediation) 

เปนกระบวนการที่ใชพืช เพื่อกําจัดความเปนพิษของ

สารมลพิษในส่ิงแวดลอม โดยมีกลไกในตนพืชเปน 2 

รูปแบบดังตอไปน้ี การดูดสะสมแลวเคล่ือนยาย เพื่อ

นําไปสะสมในสวนตาง ๆ ของพืช หรือการดูดสะสม

แลวเคล่ือนยาย เพื่อนําไปยอยสลาย (Vamerali et al., 

2010) โดยประกอบดวย 5 กระบวนการหลักดังน้ี โดย

กร ะ บว นก าร แ ร ก ไ ด แ ก  ไ ฟ โ ตแ อก คิ ว มู เ ล ชั น 

( phytoaccumulation)  ห รื อ ไฟ โ ตแอกแทรก ชัน 

(phytoextraction) เปนกระบวนการที่พืชดูดสะสม

สารพิษจากดิ นและ นํ้ าที่ ป น เป อนแล ว ลํ า เ ลี ย ง

เคล่ือนยายเขาสูตนพืชและสะสมในสวนตาง ๆ เชน หัว 

ราก ลําตน ใบ โดยจะไมมีกลไกการยอยสลายสารพิษ 

พืชที่ผานการบําบัดอาจถูกสกัดเอาสารหนูที่ดูดสะสม

ออกมาก อน  หรื อ นํ า ไปฝ ง กลบอย างปลอดภั ย 

(Sakakibara et al., 2007) มีการศึกษาการใช

กระบวนการ น้ี ในไฮ เปอร แอคคู มิ ว เลติ ง  เพลท 

(hyperaccumulating plant) ที่ทนทานสารหนูใน

ส่ิงแวดลอม (Vamerali et al., 2010) กระบวนการที่

สองไดแก ไฟโตดีกราเดชัน (phyto-degradation) 

หรือไฟโตทรานฟอรเมชัน (phyto-transformation) 

เปนกระบวนการเปล่ียนรูป หรือการยอยสลายสาร

มลพิษผานทางวิถีเมเทบอลิซึม จนมีพิษนอยลง หรือไม

มีเลย โดยจะเปล่ียนรูปเปนสารตัวกลางอ่ืน หรือสาร

ผลิตภัณฑอ่ืน เพื่อไมใหเปนอันตรายตอตัวพืชเอง เกิด

จากกระบวนการทางชีวภาพเชน การเกิดปฏิกิริยาคอน

จูเกชัน (conjugation reaction) (Shiny et al., 

2010) สําหรับกระบวนการที่สามไดแก ไฟโตโวลลาทีไล

เซชัน (phyto-volatilization) เปนกระบวนการที่

เปล่ียนรูปสารพิษใหเปนสารระเหยไดที่มีความเปนพิษ

นอยลง และปลอยออกไปจากตนพืชผานทางปากใบ 

กระบวนการที่ ส่ีคือ ไฟโตสเต-บิไลเซชัน (phyto-

stabilization) เปนกระบวนการสรางความเสถียรไมให

สารพิษแพร กระจายออกไป โดยทํ า ให เ กิดการ

ตกตะกอน หรือลดการละลายนํ้าลง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยการ

ปลอยสารบางชนิดออกมาจากรากพืช (Sakakibara et 

al., 2007) กระบวนการสุดทายไดแก เพลท แอสซิส 

ไบโอรีเมดดิเอชัน (plant–assisted bioremediation) 

เปนกระบวนการเรงการยอยสลาย ที่พืชทํางานรวมกับ

จุลินทรียในดินโดยแบงเปน 2 กระบวนการยอยคือ ไร

โซฟวเทรชัน (rhizofiltration) และไรโซสติวมูเลชัน 

(rhizostimulation) กลไกที่เกิดขึ้นไดแก พืชจะปลอย

ของ เหลวที่ เ รี ยกว า  แ อค ซู เด ต  (exudates)  ซ่ึ ง

ประกอบดวย กรดอินทรีย กรดอะมิโน คารโบไฮเดรต 

วิตามิน นํ้าตาล และเ มือก เพื่อชวยปรับสภาพให

เหมาะสมแกการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของ

จุลินทรียที่ มีประโยชน จุลินทรียจะชวยยอยสลาย

สารพิษที่เปนอันตรายตอพืช รวมทั้งชวยยับยั้งจุลินทรีย

ที่กอโ รคและวัชพืชต าง ๆ สรางความเสถี ยรแก

โครงสรางดินบริเวณโดยรอบรากพืช กระบวนการไรโซ-

ฟวเทรชัน เม่ือมีการดูดสะสมสารพิษเขาไปจะเกิดการ

กรองโดยพืชและจุลินทรียที่ปมรากพืชซ่ึงอยูในนํ้า เปน

การบําบัดสารพิษที่ปนเปอนในนํ้า และกระบวนการ 

ไรโซสติวมูเลชัน คือ กระบวนการที่แบคทีเรียกลุม 

พีจีพีอาร (PGPR; plant growth promoting 

rhizobacteria) เขาไปกระตุนการเจริญเติบโตของพืช 

โดยแบคทีเรียจะอาศัยบริเวณรากพืช ซ่ึงจะทําใหพืช

เจริญเติบโตไดดี ทนทานตอความแหงแลงและโรคพืช 
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รวมทั้งชวยยอยสลายสารพิษที่ปนเปอนดินบริเวณ

โดยรอบ (Rajkumat et al., 2012) 

ในการพัฒนาดานไฟโตรีเมดดิเอชันมีการใช

ความรูหลากหลายสาขาผสมผสานกัน โดยมุงเนน

การศึกษากลไกการดูดสะสมสารหนูในพืช พืชจะสะสม

สารหนูผานทางการดูดซึมของรากโดยชองทางเดียวกับ

วิถีฟอสฟอรัสคือ แอคทีฟ อะโพพลาสติก (active 

apoplastic) ห รื อ ก ล ไ ก ซิ ม พ ล า ส ติ ก (symplastic 

mechanism) เพื่อเคล่ือนยายสารหนูสูสวนบนของลํา

ตนพืช หรือเก็บไวที่หนอหรือไหลของพืช (Virender 

and Mary, 2009) 

 

2. พืชท่ีมีการศึกษาเพ่ือการบําบัดสารหนู 

2.1 พืชนํ้า 

พุทธรักษา (Canna L.) กกอียิปต (Cyperus 

papyrus L.) บอน (Colocasia esculenta L.) และ

ธูปฤาษี (Typha angustifolia L.) ถูกนํามาใชในการ

ดูดสะสมสารหนูอนินทรีย 2 ชนิดไดแก อารเซเนตและ

อารเซไนต มีการดูดสะสมอารเซเนตมากกวาอารเซไนต 

และมีประสิทธิภาพดีในการดูดสะสม โดยพุทธรักษา

สะสมที่สวนลําตนสวนใตดินคือ เหงา และราก มากกวา

สวนเหนือดินคือ ลําตน และใบ กกอียิปตเปนพืชที่มี

การสะสมสูง ลําดับของสวนที่มีการสะสมจากมากไป

นอยไดแก ราก ใบ ลําตน และไหล พืชชนิดน้ีมีความ

เหมาะสมในการบําบัด รวมทั้งเปนพืชที่มีมวลมาก จึง

ถูกเลือกใหเปนพืชบําบัดสารหนูในพื้นที่ชุมนํ้า บอนถูก

นํามาทดสอบเพื่อบําบัดสารหนู มีหัวขนาดใหญอยูใต

ดิน ทนทาน และมีมวลชีวภาพมาก พบวา มีการสะสม

ที่หัวใตดินและรากเปนจํานวนมาก รองลงมาไดแก ใบ

และลําตน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Sannop 

(2011) ที่พบวา บอนและกกอิยิปตมีการสะสมมากใน

ราก ธูปฤาษีมีการสะสมสารหนูมากที่ไหล สําหรับตนที่

ใสอารเซไนต แตในตนที่มีการใสอารเซเนตพบวา มีการ

สะสมสูงสุดที่ราก พืชชนิดน้ีที่มีความแตกตางจากพืช

อ่ืนที่ทดสอบ เน่ืองจากสามารถสะสมสารหนูไดดีใน

สภาพที่เปนอารเซไนต ธูปฤาษีเปนพืชที่มีการนํามา

ทดสอบมากที่ สุดตัวหน่ึง เ น่ืองจากมีความทนทาน 

สามารถขึ้นไดทุกที่บริเวณที่มีนํ้าขัง และมีมวลมาก โดย

พบวา ประสิทธิภาพของพืชนํ้าที่ตนโผลพนนํ้าเปนพืช

ทางเลือกที่ มีประสิทธิภาพดีในการบําบัดสารหนูใน

ตะกอนดิน รวมทั้งมีความสะดวกในการเก็บเก่ียว โดย

เม่ือเปรียบเทียบ 4 ชนิดพบวา กกอิยิปตเปนพืชมี

ประสิทธิภาพดีที่ สุดใน 4 ชนิดที่ถูกนํามาทดสอบ 

(Kyambaddea et al., 2004; Jomjun et al., 

2009a; 2009b; 2009c) 

จอกหูหนู (butterfly fern; Salvinia) เปน

พืชลอยนํ้าขนาดใหญ พบไดทั่วไป เจริญเติบโตรวดเร็ว 

มีศักยภาพในการบําบัดสารหนู ถูกนํามาทดลอง 2 ชนิด

ไดแก Salvinia natans L. และ Salvinia minima 

พบวา มีประสิทธิภาพดี (Hoffman et al., 2004; 

Rahman et al., 2008) จอก (water lettuce; Pistia 

Stratiotes L.) เปนสปชีสเดียวในตระกูลอะราชีเอ 

(Araceae) และสกุลพิสเทีย (Pistia) มีช่ือทั่วไปวา  

วอเตอรแคบเบจ (water cabbage) หรือวอเตอร

เลกตัส (water lettuce) เปนพืชลอยนํ้า ถูกนํามา

ทดสอบบําบัดโลหะหนัก และสารหนูซ่ึงพบวา มีการดูด

สะสมปริมาณมาก แต เปนแบบคอยเปนคอยไป 

(Zhang et al., 2008) สลัดนํ้า (watercress; 

Nasturtium officinale R.Br., Nasturtium 

microphyllum Boenn. ex Rchb. หรือ Rorippa 

nasturtium–aqaticum L., Rorippa microphylla 

Boenn. ex Reichenb.) เจริญเร็ว พบไดทั่วไป ใชเปน

อาหารได แตมีการสะสมสารพิษอยูมาก จากการเก็บ

ตัวอยางดิน นํ้าในแม นํ้า และทะเลสาบบริ เวณที่

ปนเปอน พบสารหนูสูงใน 2 สปชีส ไดแก Lepidium 

sativum L. และ Nasturtium microphyllum มี
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ความเส่ียงตอสุขภาพ หากบริโภคเขาไป (Lee et al., 

1991 และ Robinson et al., 2003) วอเตอรวีด 

(waterweed; Elodea canodensis) และนีดัล  

สไปเคอรรัส (Needle spikerush; Eleocharis 

acicularis) โดย E. Canadensis เปนพืชใตนํ้า 

(submerge macrophyte) มีการศึกษาการดูดสารพิษ

จําพวกพลวง สารหนู ทองแดง และสังกะสีพบวา มี

ศักยภาพสูงในการเปนพืชบําบัดนํ้าที่มีโลหะหนักสูง 

(Ha et al., 2009) เอสซเวท วอเตอรวีด (Esthwaite 

waterweed; Hydrilla verticillata) พบไดทั่วไปใน

นํ้าสะอาด  มี เ พี ย ง ช นิด เ ดี ย วในวงศ น้ี ได แก  H. 

verticillata แตแบงเปนหลายสปชีส นํามาทดสอบการ

ดูดสะสม และการบําบัดสารหนู รวมทั้งโลหะหนักอ่ืน ๆ 

ซ่ึงสามารถดูดโลหะหนักไดดี แตจะตายเม่ือความ

เขมขนโลหะหนักสูง ๆ โดยพืชน้ีมีคาปจจัยสะสม

ชีวภาพ (bioaccumulation factor) หรือปจจัยการ

เพิ่มความเขมขนของสาร (enrichment factor) สูงสุด

ไดถึงประมาณ 11,000 (Pei-ying and Chang-zhou, 

2011) แหน (duckweed) เปนพืชลอยนํ้าขนาดเล็ก มี

การลดรูปเปนใบแบนและเล็กเรียกวา ฟรอนด (frond) 

ประกอบดวย 4 สกุล 34 สปชีส ใชแหนบําบัดนํ้าจาก

เหมืองที่ปนเปอนสารหนูพบวา ชนิดแหนเล็ก (Lemna 

minor L.) มีอัตราการเคล่ือนยายประมาณ 5% ผํา 

(Wolffia globosa) มีศักยภาพเปนอารเซนิค ไฟโตฟว-

เทรชัน (arsenic phytofiltration) (Alvarado et al., 

2008; Zhang et al., 2009; Zhang et al., 2011) 

แหนแดง (water fern; Azolla) เปนเฟรนลอยนํ้า

ขนาด เ ล็ก พบไดทั่ ว ไป  มีความสามารถในการ

เคล่ือนยายสารพิษจากนํ้าเสีย มีการศึกษาแหนแดง 3 

ชนิด ในการดูดซับสารหนูไดแก Azolla caroliniana 

Willd, Azolla filiculoides L. และ Azolla pinnata 

R.Br ซ่ึงพบวาบริเวณใบของแหน (fronds) มีศักยภาพ

ในการดูดซึมสูงสุด โดยสารหนูอินทรียและอนินทรีย ถูก

ดูดซับประมาณ 5% และ 25–60% ตามลําดับ (Zhang 

et al., 2008) ผักตบชวา (water hyacinth) เปนพืช

ลอยนํ้า จัดอยูในสกุลอิชฮอรเนีย (Eichhornia) ซ่ึง

ประกอบดวย 7 ชนิด พบไดทั่วไป เจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว ทนทานสูงตอมลพิษ และมีความสามารถใน

การดูดสะสมโลหะหนัก และเคล่ือนยายสารหนูจากนํ้า 

(Alvarado et al., 2008; Rahman and Hasegawa, 

2011) 

2.2 พืชบก 

พืชจําพวกเฟรนไดมีการนํามาทดสอบหลาย 

สปชีส (species) โดยคุณสมบัติหลักไดแก การเปนพืช

ไฮเปอรแอคคิวมูเลชันซ่ึงสามารถดูดสะสมสารหนูไดใน

ปริมาณสูง (Sakakibara et al., 2007) โดยจาก

การศึกษาของ Andrew (2002) เก่ียวกับการสะสมสาร

หนูในกลุมของ Pteris genus พบวา Pteris argyraea, 

Pteris cretica chilsil, Pteris cretica crista, Pteris 

cretica mayii, Pteris cretica parkerii, Pteris 

cretica rowerii, Pteris longifolia พบวา มีการสะสม

ในใบ (frond) เทากับ 361 1,358 1,506 1,239 2,493 

1,425 และ 2,361 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตามลําดับ 

รวมทั้ งยั งศึกษาในกลุมของ Equisetales และ 

Blechnales พบวา แมจะไมอยูในกลุมพืชไฮเปอรแอค

คิวมูเลชัน แตยังสามารถสะสมสารหนูในระดับสูงที่ใบ

ประมาณ 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เม่ือเติบโตบนดินที่

มีความเขมขนในระดับเดียวกัน โดยเฟรนที่ไดรับความ

นิยมในการนํามาบําบัดสารหนูไดแก Pteris vittata 

และ Pteris cretica (Muhammad, 2014) นอกจากน้ี

เฟรนชนิด Pityrogrammacalomelanos ยั งถูก

ท ด ส อ บ ใ น พื้ น ที่ อํ า เ ภ อ ร อ น พิ บู ล ย  จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราชพบวา มีคุณสมบัติเปนพืชไฮเปอรแอค-

คิว มูเล ชัน ซ่ึง มีการสะสมสารห นู สูงกวา  8,350 

ไมโครกรัมตอกิโลกรัมที่ใบ (frond) และ 88–310 

ไมโครกรัมตอกิโลกรัมที่ไรซอยด (rhizoid) และมีการ
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สะสมเพิ่มขึ้นเม่ือใสปุยฟอสเฟตและจุลินทรียในไรโซ-

สเฟยร (rhizosphere bacteria) (Jankong, 2007; 

Kevin, 2002) รวมทั้งพื้นที่ น้ียังถูกบําบัดดวยตน

ดาวเรือง (Nugget marigold) พบวา รากมีการสะสม

สูงสุดเทากับ 720 ไมโครกรัมตอกิโลกรัมในดินที่มีสาร

หนูเขมขน 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับในลําตนและ

รากพบวา มีความเขมขน 531 และ 144 ไมโครกรัมตอ

กิโลกรัม เม่ือปลูกในดินที่มีสารหนูเขมขน 10 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม (Watchara, 2008) 

 

3. การดูดสะสมสารหนูของพืช 

ชนิดของสารหนูที่พบบอยในส่ิงแวดลอมไดแก 

อาร เซไนต  อาร เซเนต กรดโมโนเมธิวอาร โซนิค 

(monomethylarsonic acid; MMAA) และกรด 

ไดเมธิวอารเซนิค (dimethylarsinic acid; DMAA) 

กลไกในการดูดสะสมสารหนูไดแก 1. การดูดสะสมแบบ

แอคทีฟผานตัวขนสงฟอสเฟต (active uptake 

through phosphate uptake transporters) 2. การ

ดูดสะสมแบบพาสชีฟผานอะควากลีเซอโรโพริน 

(passive uptake through aquaglyceroporins) 

และ 3. การดูดซับทางเคมีกายภาพบนผิวราก 

(physiochemical adsorption on root surface) 

โดยวิธีการแรกเปนวิธีการที่พบไดบอยที่สุด สําหรับอีก 

2 กลไกเปนกลไกที่ชวยสนับสนุน (Zhao et al., 2009) 

สําหรับกลไกการดูดสะสมแบบแอคทีฟผานตัวขนสง

ฟอสเฟต พืชจะดูดซับอารเซเนตในชองทางเดียวกับการ

ขนสงฟอสเฟต แตสําหรับอารเซไนต กรดโมโนเมธิว-

อารโซนิค และกรดไดเมธิวอารเซนิคจะถูกเคล่ือนยาย

ผานกลไกที่ 2 โดยเฉพาะอารเซไนตสามารถอธิบายได

วา อารเซไนตถูกเคล่ือนยายผานทางรากโดยโนดูลิน–

26-ไลค อิน-ทรินซิคเมมเบรนโพรตีน (nodulin–26–

like intrinsic membrane protein; NIPs) ซ่ึงเปน

วงศยอย (subfamily) ของอะควาโพริน สารหนูชนิด

อารเซไนตสวนใหญอยูในรูปไมมีประจุ ทําใหสะดวกตอ

การเค ล่ือนยายโดยวิธีน้ี  อาร เซไนตจะถูกสงผาน

พลาสมาเมมเบรน (plasma membrane) แลวจึงผาน 

อะควาโพริน หรืออะควากลีเซอโรโพริน กลไกที่ 3 การ

ดูดซับทางเคมีกายภาพบนผิวราก เกิดขึ้นจากการ

ออกไซดของเหล็กที่แขวนลอยอยูบนผิวนอกของรากจะ

ดูดซับและสะสมสารหนูเอาไว โดยจะดูดซับสารหนูทุก

ชนิดเอาไว แต S. polyrhiza L. จะใชกลไกน้ีดูดซับ 

อาร เซเนตไวอยางชัดเจน และถูกแทรกแซงโดย

ฟอสเฟต (Rahman et al., 2008a) 

สารหนูไม ใชธาตุ จําเปนตอพืช  เ กิดจาก

กิจกรรมของมนุษยเปนสวนใหญ ตามปกติความเขมขน

ของสารหนูในดินที่ไมมีการปนเปอนพบประมาณ 10 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แตในดินที่ปนเปอนอาจจะสูงถึง 

30,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทางการเกษตรระดับที่

ยอมรับไดคือ 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมดิน ซ่ึงในพืชหาก

มีความเขมขนเพียง 5 พีพีเอ็ม ก็จะแสดงความเปนพิษ

ตอพืช สารหนูในส่ิงแวดลอมจําแนกตามออกซิเดทีฟ 

สเตรส มี 4 รูป ไดแก (-3), (0), (+3), และ (+5) ซ่ึงแต

ละรูปที่ปรากฏ จะสงผลตอความเปนพิษแตกตางกัน 

รูปที่พบบอยเม่ือ pH นอยกวา 2 ไดแก H2AsO4 ที่ pH 

3–6 ไดแก H2AsO4
-1 ที่ pH 7–8 ไดแก H2AsO4

-1 และ 

HAsO4
-2 ที่ pH 8–11 ไดแก HAsO4

-2 และ ณ pH 

มากกวา 11 ไดแก AsO-3 การดูดซึมและดูดซับสารหนู 

(sorption) ในดิน ทําใหเกิดการยับยั้งการเคล่ือนที่ของ

สารหนู ซ่ึงกิจกรรมของสารหนูในสารละลายดินถูก

ควบคุมโดยปฏิกิริยาเชิงซอนที่พื้นผิว โดยหากผิวดิน

ป ร า ก ฏ อ อ ก ไ ซ ด ห รื อ ไ ฮ ด ร อ ก ไ ซ ด  (oxides/ 

hydroxides) ของอะลูมิเนียม แมงกานีส และเหล็กจะ

สงผลตอการดูดซึมและดูดซับ ซ่ึงขึ้นกับคุณลักษณะของ

ดินและคาพีเฮช กลาวคือ ณ คาพีเอซเทากับ 4–7 อาร

เ ซ เนตจะถู กดู ด ซับ ได ดี  ในรูป ไ ฮดรั ส  ออกไซด 

(hydrous oxides) สําหรับอารเซไนตจะถูกดูดซับไดดี
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ที่พีเฮชเทากับ 7–10 แตสภาวะที่อารเซเนตและอารเซ

ไนตจะถูกดูดซับไดดีที่สุดคือ ณ พีเฮช 5.5 และพีเฮชสูง

กวา 8.5 ตามลําดับ (Virender and Mary, 2009) 

การคนพบเฟรนซ่ึงมีความสามารถในการ

สะสมสารหนูไดสูง (hyperaccumulation plants) 

กอใหเกิดการบําบัดสารหนูในดินบริเวณพื้นที่ปนเปอน 

โดยพืชจะสะสมอยูบริเวณรากและสะสมนอยลงตามลํา

ตนเหนือดินขึ้นไป การเปล่ียนแปลงทางสรีระ โดยเขา

แทรกแซงกระบวนการเมเทบอลิซึมของพืช สงผลตอ

การยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช โดยสารหนูจะเขาไป

กอพันธะกับหมูซัลไฮดริล (sulhydry, -SH) ในโปรตีน 

เกิดการแทรกแซงโครงสราง โดยเขาไปแทนที่ธาตุ

สําคัญ และเขายับยั้งกิจกรรมชีวเคมีของพืช ความ

เขมขนของสารหนูที่สูงจะกระตุนการกอรูปของอนุมูล

อิสระและรีแอคทีฟ ออกซิเจน สปชีสไดแก O2°
-, OH°, 

และ H2O2 ผลจากการเกิดออกซิเดทีฟ สเตรส สารหนู

จะแขงขันกับฟอสเฟตในเอทีพี (ATP) โดยรูปที่ ไม

เ สถี ย ร ของอะดี โ น ซีน ไดฟอส เฟต  อาร เ ซ เนต 

[adenosine diphosphate–As(+5)] สงผลตอการ

ขัดขวางการไหลของพลังงานในเซล (Zhao et al., 

2009) อารเซเนตและฟอสเฟตมีสมบัติคลายกันจึงใชตัว

ขนสง (transporter) ชนิดเดียวกับที่อยูในพลาสมา-

เลมมาของราก จึงเกิดการแขงขันกันเขาสูตนพืช สงผล

ใหเกิดการยับยั้งซ่ึงกันและกัน การสะสมฟอสเฟตจึง

เปนหนทางในการลดการดูดสะสมสารหนูของพืช แต

ฟอสเฟตมีความเสถียรมากในชวง pH ที่กวางกวาในดิน 

ทั้ งฟอสเฟตและอาร เซ เนตจะปรากฏในสภาวะ

ออกซิเดชัน สําหรับกลไกการดูดสะสมของฟอสเฟตจะ

อาศัยตัวขนสงรวม (co–transporter) ซ่ึงมีประมาณ 

100 ชนิด ในตระกูลฟอสเฟตทรานสพอรเตอร วัน 

(phosphate transporter I (phI) family) ซ่ึงปรากฏ

ในรากเปนสวนใหญ แตผลกระทบของสารหนูจะเกิดที่

หนอไมใชราก เม่ือพืชดูดสะสมอารเซเนตผานทางราก

จะสงบางสวนไปยังหนอผานทางทอลําเลียงนํ้า (Neera 

and Priyanka, 2011) 

ปริมาณสารหนูในพื้นที่ปนเปอนลดลงอยาง

มาก เน่ืองมาจากออกซีแอนไอออนอารเซไนตและอาร

เซเนต กลไกที่ลดความเปนพิษในพืชคือ อารเซเนตจะ

เปล่ียนรูปเปนอารเซไนตในเน้ือเยื่อพืช แลวขนสงในรูป

ไดเมธิวอารเซนิคแอซิค (dimethyl arsenic acid) ไป

ยังหนอและเก็บสะสมในรูปของอารเซไนต-ทริสไธโอ-

เลท คอมแพลซ  [As(+3)–tristhiolate complex] 

สําหรับสารหนูที่ตกคางในรากจะพบในรูปอารเซไนต-

ทริส-กลูตาไธโอน [As(+3) –tris-glutathione] สารที่

ทําหนาที่เปล่ียนรูปอารเซเนตไปเปนอารเซไนต ไดแก 

ไธโอเลตโดเนอร (thiolate donors) ซ่ึงทําหนาที่เปน

ทั้งกลูตาไธโอน (gluthathione; GSH) หรือไฟโตคี- 

เลติน เอ็นโดจีนัส เพลนท เอมไซม อารเซเนต รีดักเตส 

[phytocheletins endogenous plant enzyme 

arsenate reductase (AcR)] (Neera and Priyanka, 

2011) การดูดสะสมอารเซไนตจะผานทางชองทาง

ขนสงกลีเซอรอล (glycerol–transporting channel) 

ซ่ึงไมมีความเก่ียวของกับอารเซเนต โดยการขนสง 

อารเซไนตจะแขงขันกับกลีเซอรอล และอะควาโพริน 

(aquaporins) ซ่ึงกลไกน้ีเปนการลดความเปนพิษของ

สารพิษในพืช (Neera and Priyanka, 2011) 

 

4. ผลกระทบของสารหนูตอพืช 

สารหนูจะเขาไปแทรกแซงกระบวนการ 

เมเทบอลิซึม สงผลใหมวลชีวภาพลดลง รากและหนอมี

มวลลดลง รวมทั้งลดความสูงของลําตน ความยาวของ

หนอ  อัตราการงอก และผลผลิต  ทํา ให สัณฐาน

เปล่ียนแปลงไป และสงผลใหพืชตายไดในที่สุด โดยมี

การทดสอบในพืชหลายชนิดพบวา มะเขือเทศมีการ

เปล่ียนแปลงใบและราก ขาวมีสรีระผิดรูปและเมล็ดขาว

มีจํานวนลดลง ในขาวสาลีมีนํ้าหนักของรากและหนอ
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ลดลง (Ahmed et al., 2006) สําหรับพืชนํ้าเชน 

ธูปฤาษี บอน พุทธรักษา และกกอียิปต มีมวลลดลง

อยางเห็นไดชัด ใบมีจํานวนลดลง ลําตนเตี้ย และแคระ

แกรน มีจํานวนรากและหนอลดลง (Jomjun, 2009b) 

เม่ือสารหนูมีความเขมขนสูงสงผลตอการดูดสะสมธาตุ

อาหารหลักและธาตุอาหารรอง มีการศึกษาใน Pteris 

vittata L. พบวา เม่ือมีความเขมขนสารหนูนอยในก่ิง 

จะมีการเพิ่มขึ้นของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม แตใน

หนอมีการเพิ่มขึ้นของแมกนีเซียม แมงกานีส และ

สังกะสี การศึกษาในรากของ Pisum sativum L. มี

การลดลงของฟอสฟอรั ส  การศึ กษาในขาวฟ าง  

เ ม ส ไค ว ท  (mesquite) แ ล ะ ลูป น  (lupine) เ ม่ื อ

เจริญเติบโตในพื้นที่ปนเปอนสารหนู ความเขมขนของ

ธาตุอาหารรองจะลดลง ความเขมขนของสารหนูจะเขา

ยับยั้งการสะสมฟอสเฟต และทําลายเซล (Stoeva 

and Bineva, 2003; Carbonell-Barrachina et al., 

1998) 

สารหนูสงผลตอการทําลายเซลและเน้ือเยื้อ

นําไปสูความไมสมดุลของธาตุอาหารและนํ้า ลด

ความสามารถในการลําเลียงนํ้าผานลําตนของปากใบ มี

การศึกษาในตนโอ็ทพบวา สารหนูสงผลตอกระบวนการ

หายใจ การสะสมสารอาหารและนํ้า และลดอัตราการ

คายนํ้า (transpiration potential) และคาชลศักยใน

ใบ (leaf water potential) โดยทําการวัดปริมาณนํ้า

ในพืชตระกูลถั่วพบวา มีการลดลงอยางชา ๆ (Stoeva 

and Bineva, 2003) สารหนูเขาไปทําลายเน้ือเยื่อ 

ค ล อ โ ร พ ล า ส ต  แ ล ะ ก อ ค ว า ม ไ ม เ ป น ร ะ บ บ 

(disorganized) โดยสงผลใหหนาที่ของกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสงลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสงผลตอ

การสังเคราะหเม็ดสี นอกจากน้ีสารหนูยังสงผลตออัตรา

การจับตรึงคารบอนไดออกไซด และกิจกรรมหนาที่ของ

ระบบแสง II ทําใหการเจริญเติบโตของพืชลดลง ซ่ึงมี

การทดสอบในตนโอ็ทพบวา มีการเปล่ียนแปลงการ

แลกเปล่ียนกาซทางใบ เปล่ียนแปลงอัตราคลอโรฟลล 

ฟลูออเรสเซนต (chlorophyll fluorescence ratio; 

Fv/Fm) การสังเคราะหแสงขององคประกอบของ 

คารโรทีนอยด (carotinoid) และกิจกรรมหนาที่ของ

ระบบแสง II ลดลง โดยการศึกษาในตนขาวโพด มีการ

ลดลงของอัตราการตรึงกาซคารบอนไดออกไซด และ

กิจกรรมหนาที่ของระบบแสง II อยางมีนัยสําคัญ 

เน่ืองจากสารหนูเขาไปทําลายเน้ือเยื้อคลอโรพลาสต 

และกอความไรระบบของเน้ือเยื้อ แตสําหรับใน Pteris 

vittata L. การรับสารหนูไมลดความเขมขนของ

คลอโรฟลลลง (Singh et al., 2006) 

 

5. การตอบสนองของพืชตอสารหนู 

การสร างความทนทานและการบํ าบั ด 

อารเซนิค สเตรสในพืช เริ่มตนมาจากการปรับปรุงการ

เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีการปนเปอนสารหนู โดยลดการ

ดูดสะสมหรือจํากัดการเคล่ือนที่ไปสูสวนตาง ๆ เชน ผล

และเมล็ด รวมทั้งสารใหพืชมีการปรับตัวใหทนทานตอ

โลหะหนัก และไมเกิดอาการพิษ สามารถเติบโตได

อยางปกติ โดยอาศัยการตอบสนองทางชีวเคมีในวิธีการ

ที่หลากหลายดังน้ี การสรางพันธะกับไอออนของโลหะ 

การลดการไหลเขาของโลหะ การสรางสารตานอนุมูล

อิสระ และการลดรูปอารเซเนตไปเปนอารเซไนตโดย

เอมไซมในพืช (Garg and Manchanda, 2009) 

5.1 การควบคุมออกซิ เดทีฟ สเตรส (oxidative 

stress) ในพืชโดยสารตานอนุมูลอิสระ 

ก า ร รั บ อ อ ก ซิ เ จ น ทํ า ใ ห เ กิ ด แ อ โ ร บิ ค 

เมเทบอลิซึมซ่ึงจะไปกระตุนอนุพันธออกซิเจนไดแก  

ซิงเกล็ต ออกซิเจน (singlet oxygen; 1O2), ซุปเปอร

ออกไซด แอนไอออน (superoxide anion; O2
-), 

ไฮโดรเจน เปอรออกไซด (hydrogen peroxide; 

H2O2) และไฮดรอกซิล เรดิเคิล (hydroxyl radical; 

HO°) ซ่ึงเปนพิษ คือ เกิดปฏิกิริยาไดรวดเร็ว และ
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นําไปสูการเกิดการทําลายเซลลโดยการเกิดออกซิเดชัน

กับไขมัน โปรตีน และกรดไดออกซีไรโบนิวคลีอิค แอซิค 

(deoxyribonucleic acid) ในเซล ซ่ึงรีแอคทีฟ 

ออกซิเจนสปชีส (reactive oxygen species) ถูกผลิต

ขึ้นอยางมากมายจากวิถีเมเทบอลิซึมในไมโตคอนเดรีย

ของคลอโรพลาสต ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ไมตองการ โดย 

รีแอคทีฟออกซิเจนสปชีสสรางจากการเคล่ือนยายจาก

สภาวะพื้นไปสูสภาวะที่ถูกกระตุนในคลอโรฟลล เพื่อ

ผลิตซิงเกล็ต ออกซิเจน หรือโดยการรีดักชันออกซิเดชัน

ออกซิเจนในปฏิกิริยาเมธเลอร (Mehler reaction) 

จากการทดลองดังกลาวพบวา การรับสารหนูอินทรีย

จํานวนมากของพืชส งผลต อการสร างรี แอคทีฟ 

ออกซิเจน สปชีสในไมโตคอนเดรีย ซ่ึงนับไดวาเปนการ

สรางอาการออกซิเดทีฟ สเตรส (oxidative stress 

syndrome) ในพืชโดยเกิดในวิถีเมเทบอลิซึมเปนหลัก 

สงผลใหเกิดการยับยั้งกระบวนการขนสงอิเล็กตรอนใน

เน้ือเยื่อไทลาคอยด (thylokoid membranes) สงผล

ใหเกิดอาการพิษจากสารหนู (Garg and Manchanda, 

2009) 

รวมทั้ ง สา รห นูจะ เ ข า ไปกร ะตุ น ไลป ด  

เปอรออกซิเดชัน และเพิ่มการสะสมมาลอนไดอัลดิไฮด 

(malondialdehyde) ซ่ึ ง เ ป น ผ ล ม าจ า ก กา ร เ กิ ด 

อารเซนิค สเตรส (arsenic stress) โดยมีการวัดจาก

ค ว า ม เ ข ม ข น ไ ธ โ อ บ า ร บ า ร ไ บ ทู ริ ค  แ อ ซิ ค 

(thiobarbarbituric acid) ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีกอใหเกิดการ

ทําลายเซลในที่สุด (Meloni et al., 2003) จาก

การศึกษายังพบวาอีกวา ปริมาณที่สูงของไลปด เปอร-

ออกซิเดชันจับคูกับปริมาณที่สูงของไฮโดรเจนเปอร-

ออกไซดจะเขาไปทําลายคลอโรพลาสต ลดมวลชีวภาพ

ของพืช ยับยั้งความเขมของคลอโรฟลสและโปรตีนใน

พืช โดยดัชนีที่ใชช้ีวัดอารเซนิค สเตรสที่สําคัญอีก 2 

ชนิด ไดแก โททอลไธออล (total thiol) และมาลอน-

ไดอัลดิไฮดโดยพบวา ความเขมขนรวมของไธออล 

(thiol) จะสูงมากในปมราก (nodules) ตามดวยใบ  

ลําตน และรากของพืชที่เจริญในกระถางที่ใสอารเซเนต 

สําหรับระดับมาลอนไดอัลดิไฮด สูงที่สุดในรากตามดวย

ปมราก แลวไปสะสมในสวนตาง ๆ ของพืช (Vazquez 

et al., 2008) 

การปองกันการทําลายของออกซิเดทีฟในพืช

เ กิ ด จ ากร ะ บบกา ร กํ า จั ด อ นุ มู ล อิ ส ร ะ  (radical 

scavengen systems) ประกอบดวยสาร 2 กลุมไดแก 

สารประกอบจําพวกเอมไซม ตัวอยางเชน แอนติ- 

ออกซิเดนท เอมไซม แอสคอรเบท เปอรออกไซด 

(antioxidant enzyme ascorbate peroxides) 

กลูตาไธโอน รีดักเตส (glutathione reductase) และ

ซุ ป เ ป อ ร อ อ ก ไ ซ ด  ดิ ส มิ ว เ ท ส  (superoxide 

dismutase) และอีกกลุมคือ สารประกอบที่ไมใช 

เอมไซมไดแก กลูตาไธโอน (glutathione) คาโรที

นอยด (carotenoids) และแอสคอรเบท (ascorbate) 

เม่ือพืชไดรับสารหนูจะเกิดกิจกรรมเปอรของออกซิเดส 

(peroxidase activity) และไลปด เปอรออกซิเดชัน

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนปฏิกิริยาที่พืชแสดงสภาวะ

ออกซิเดชัน สเตรส โดยไฮโดรเจนเปอรออกไซด เกิด

จากการสกัดโดยแคตตาเลส (catalase) และซุปเปอร

ออกไซด ดิสมิวเทส และเพิ่มการกอตัวของซุปเปอร

ออกไซด แอนไอออน (O-
2) จากการรับโลหะหนัก 

สงผลกระทบตอการเพิ่มกิจกรรมของนิโคตินาไมด  

อะดี ไนน  ได นิวค ลี โอไทด  ฟอสเฟต  ออกซิ เด ส 

[nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

(NADPH) oxidase activity] ซ่ึงบางสวนจะสงผล

เช่ือมตอกับการเพิ่มการกอรูปของออกซิเจน และ

ปฏิ กิริยาวิถี จัสโมเนท (jasmonate pathway 

reaction) กับการเพิ่มกิจกรรมของซุปเปอรออกไซด 

ดิสมิวเทส (superoxide dismutase activity) ซ่ึงถูก

ทดสอบในขาวโพดที่ไดรับอารเซเนตและอารเซไนต 

(Mylona et al., 1998) 
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พืชจําพวกเฟรนจะตอบสนองในการตอตาน

พิษของสารหนูมากกวาการเกิดแอนไทออกซิเดทีฟ 

(antioxidative) กลาวคือ ไมไดเกิดเพียงซุปเปอร

ออกไซด ดิสมิวเทส แคตตาเลส และแอสคอรเบท  

เปอรออกซิเดส (ascorbate peroxidase) แตจะ

เก่ียวของกับกลไกการลดความเปนพิษของสารหนู 

(detoxification mechanism) โดยไมมีการเพิ่มเกียว-

คอล เปอรออกไซด (guaiacal peroxide) หรือกลูตา-

ไธโอน รีดักเทส (Srivastava et al., 2005) จาก

กิจกรรมที่ เพิ่มขึ้นของแอนติออกซิเดทีฟ เอมไซม 

(antioxidative enzyme) และระดับที่ลดลงของกรด

ไธโอบารบิวทูริก (thiobarbituric acid) ในพืชที่

ทดลองใสสารหนูพบวา มีความสัมพันธตอการเปน 

อารเซนิค ไฮเปอรแอคคิวมูเลชันของเฟรน ทําใหไม

ปรากฏอาการจากพิษจากสารหนูซ่ึงแตกตางจากการ

ทดลองในขาวสาลี นอกจากน้ีในการทดลองกับเฟรน P. 

ensiformis พบวา มีการขาดอารเซนิค ดีไฮโดรเอส-

คอรเบท (arsenic dehydroascorbate) มากกวาใน 

Pteris vittata L. เน่ืองจากดีไฮโดรแอสคอรเบท 

(dehydroascorbate) จะถูกรีดักชันกลับไปเปน

แอสคอรเบท (ascorbate) โดย กลูตาไธโอน และ 

ไธออล ซ่ึงแอสคอรเบทเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ มี

จํานวนมากที่สุดในพืช และมีบทบาทสําคัญตอการ

เจริญเติบโตของพืช ในพืชที่เปนไฮเปอรแอคคิวมูเลชัน 

เชน Pteris vittata L. และ P. ensiformis จะมีการ

แสดงสมบัติของเอมไซมที่ตานอนุมูลอิสระ 2 ตัวไดแก 

กลูตาไธโอน รีดักเตส และเอมไซมแคตตาเลส 

(catalase enzyme) ในการตอตานพิษของสารหนูยังมี

การทดสอบในพืชผักกาดเขียวปลี (Indian mustard) 

พบวา พืชชนิดน้ีจะลดการเกิดพิษของสารหนูโดยกลไก

การต านอ นุ มูล อิสร ะ  (antioxidant defense 

mechanism) (Geng et al., 2006) 

5.2 พืชท่ีมีคุณสมบัติเปนไฮเปอรแอคคิวมูเลชัน 

(hyperaccumulation) ไฟโ ตแอกแทรก ชัน 

(phytoextraction) ของสารหนูในพืช 

พืชที่ เปนไฮเปอรแอคคิวมูเลชันจะตองมี

ปจจัยที่ เก่ียวของไดแก ปจจัยการสะสมทางชีวภาพ 

(bioaccumulation factor; BF) และปจจัยการ

เคล่ือนยาย (translocation factor; TF) โดยปจจัย

การสะสมทางชีวภาพ คือ อัตราสวนของความเขมขน

ของโลหะในมวลพืชตอความเขมขนของโลหะในดิน ซ่ึง

ปจจัยการสะสมทางชีวภาพจะบงช้ีประสิทธิภาพการ

เค ล่ือนยายโลหะจากดินไปยังพืช  และปจจัยการ

เคล่ือนยายคือ การเคล่ือนยายของโลหะจากสวนที่อยู

ใต ดิ นของพื ช ไปสู ส วนเห นือดิน ซ่ึ งหากพืชจะ มี

คุณสมบัติเปนพืชไฮเปอรแอคคิวมูเลชันจะตองมี ปจจัย

การสะสมทางชีวภาพ และปจจัยการเคล่ือนยาย

มากกว า 1 รวมทั้ งการสะสมแบบรวม ( total 

accumulation) มากกวา 2,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

สารหนูในมวลพืช การดูดสะสมสารหนูของพืชขึ้นกับ

ชนิด และปริมาณของสารหนู การลดการดูดสะสมสาร

หนูสามารถทําไดโดยอาศัยฟอสเฟต ซ่ึงอารเซเนตจะมี

การสะสมในชองทางเดียวกัน ณ ความเขมขนฟอสเฟต

สูงพืชจะดูดสะสมฟอสเฟตโดยเปนระบบการดูดสะสม

แบบแขงขันนอย (low affinity uptake system) 

ในทางตรงขาม หากมีความเขมขนฟอสเฟตต่ํา ๆ จะ

เปนระบบการดูดสะสมแบบแขงขันสูง (high affinity 

uptake system) ชักนําใหเกิดการควบคุมการดูด

สะสมฟอสเฟต มีการทดสอบใน H. lanatus พบวา ตัว

ตานทานสารหนูจะสามารถขัดขวางระบบการดูดสะสม

ฟอสเฟตแบบแขงขันสูง จึงสามารถอธิบายไดวา หาก

ทั้งฟอสเฟตและอารเซเนตมีความเขมขนต่ํา การสะสม

ทั้ง 2 ไอออนจะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากตัวตานทานถูกยับยั้ง

การทํางาน ในพืชที่มีความตานทานอารเซเนตจะมีการ

สะสมสารหนูในเน้ือเยือ่สูง การดูดสะสมสารหนูเปนผล
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จากการกอพันธะระหวางไธออลและโมโนเมธิวอารเซ-

เนต เม่ือมีสารหนูเขมขนมาก มีการปรับปรุงพันธุพืชให

รีดิวซอารเซเนตไปเปนอารเซไนตในใบพืชและมีการกอ

พันธะระหวางอารเซไนตกับไธออล เพปไทด คอมแพลซ 

(thiol–peptide complexes) โดยพืชที่ถูกปรับปรุง

พันธุจะสะสมสารหนู 3 เทาที่ลําตนเหนือดิน ทําใหมี

ความทนทานตอสารหนูมากกวาพืชปกติ นอกจากน้ีพืช

ยังทําการเปล่ียนอารเซเนตไปเปนอารเซไนตในราก 

และยับยั้งการเคล่ือนยายสารหนูในดิน (Su et al., 

2008) 

ยีน เ อ ซี อาร  2  ( ACR2)  มี หน าที่ ใ นการ

เคล่ือนยายอารเซเนตไปยังสวนลําตนเหนือดิน โดย

ทํางานรวมกับอารเซเนต รีดักเทส มิวเทนท (arsenate 

reductase (arsc) mutant) ซ่ึงแสดงออกโดยเปน

สวนประกอบของแกมมา-กลูตามิวไคสทีน ซินทีเตส 

(Y–glutamylcysteine synthetase) โดยมีกลไกการ

ทํางานคือ ยีนจะสงสัญญาณใหยีนเอซีอาร 2 ทํางาน

สงผลใหมีการเก็บสะสมสารหนูปริมาณมากไปไวที่ลํา

ตนเหนือดิน การทดลองในขาวพบวา มีการสงสารหนู

จากดินนํ้าขังสูทอลําเลียงนํ้า เพื่อไปสะสมในลําตนพืช 

โดยตัวขนสงที่สําคัญคือ โนดูลิน-26-ไลค อินทรินซิค  

โพรตีน (nodulin-26–like intrinsic protein; NIPs) 

ซ่ึงเปนวงศยอย (subfamily) ของอะควาโพริน ซ่ึงเปน

ตัวเลือกผานเฉพาะอารเซไนต แตไมเลือกผานอารเซ-

เนตตอมามีการปรับปรุงตนขาวใหมีการสะสมสารหนูใน

หนอและเมล็ดนอยลง (Raab et al., 2005) 

5.3 การสังเคราะหไฟโตคีเลติน (phytochelatin 

synthesis) 

การเกิดไฟโตคีเลตินเปนกระบวนการสําคัญที่

ตอบสนองภาวะออกซิเดทีฟ สเตรส และความเปนพิษ

จากโลหะหนักของพืช กลไกการสรางความตานทาน

โดยไฟโตคีเลตินจะทําโดยลดรูปอารเซเนตไปเปน 

อารเซไนตโดยอาศัยอารเซเนต รีดักเตส (arsenate 

reductase) ไดแก กลูตาไทโอนในปฏิกิริยาลูตาไทโอน 

ดีเพนเดนท อารเซไนต [glutathione dependent 

reaction AS(+3)] โดยมีการกอพันธะกับไธออลเปน

อารเซนิค ซัลไฮดริล คอมแพลซ (arsenic sulfhydryl 

(-SH) complex) แลวเคล่ือนยายไปสูแวคิวโอโดยตัว

ขนสงวายซีเอฟ 1 (YCF 1 transporters) การเพิ่มขึ้น

ของการเกิดไฟโตคีเลติน ซ่ึงมีสาเหตุจากอารเซนิค  

สเตรส เกิดจากความทนทานตอสารหนูที่มีอยูเดิมของ

พืชและการปรับตัวของพืชตอโลหะหนัก อยางไรก็ตาม

มีการคนพบวา การเกิดไฟโตคีเลติน ไมมีความสัมพันธ

โดยตรงกับปริมาณและความเขมขนของสารหนู การทํา

พืชจําลองพันธุ (transgenic plant) เพื่อเพิ่มความ

ตานทานตอสารหนู ทําไดโดยการเพิ่มยีนที่สังเคราะห

ไฟโตคีเลตินใหแกพืช ซ่ึงนับไดวา เปนทางเลือกหน่ึงใน

การปรับปรุงพืชที่ใชในการบําบัดสารหนู (Raab et al., 

2005) 

5.4 การเปล่ียนแปลงองคประกอบออสโมไลซ 

(osmolytes) 

กลไกการปรับตัวของพืชตอส่ิงแวดลอมที่ มี

การปนเปอนสารพิษ ซ่ึงไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต 

กลไกที่สําคัญอันหน่ึงคือ การสะสมของสารอินทรียที่

เกิดจากการเมเทบอลิซึมของสารที่มีมวลโมเลกุลต่ํา 

โดยมีการเมเทบอลิซึมใหเปนสารละลายที่เขากันไดกับ

เซลล  เชน โฟโตโพลีไฮดรอกซิเลต (photopoly 

hydroxylated) นํ้าตาล แอลกอฮอล กรดอะมิโน และ

อนุพันธุของสารเหลาน้ีไดแก สารประกอบเทอรเซียรี 

ซัลโฟเนียม (tertiary sulphonium compounds) 

และสารประกอบควาเ ทอร นา รี  แอม โม เ นี ยม 

(quaternary ammonium compounds) ซ่ึงไม

ปรากฏในพืชโดยทั่วไป (Groppa et al., 2001) 

บทบาทหลักของเมเทบอลิซึมคือ ชวยสงเสริม

ใหเกิดการปองกันออสโมติกของสารออสโมไลทอินทรีย 

(organic osmolytes osmotic protection) เม่ือพืช
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อยูในสภาวะที่มีสารพิษที่มีความเขมขนสูง การออสโม-

ไลทจะเพิ่มความสามารถในการรักษานํ้าของเซลไมให

รบกวนหนาที่ของเซลปกติ โดยมีการสะสมโพรไลน 

(proline) สะสมเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการปองกันพืชจาก 

รีแอคทีฟ ออกซิเจน สป ชีส  ( reactive oxygen 

species) บทบาทสําคัญของออสโมริคิ วเลชัน 

(osmoregulation)  ได แก  การผ ลิต เอมไซม  กา ร

สังเคราะห โปรตีนเพื่ อการควบคุมกรดไซโตโซลิค 

(cytosolic acid) มีความเสถียร และกําจัดอนุมูลอิสระ 

ฮิสทิดีน (histidine) และกลูตาไธโอน กอใหเกิดไฟโตคี-

เลตินที่กอพันธะเช่ือมโยงกับโลหะเปนสารตานอนุมูล

อิสระที่ มีประสิทธิภาพ ตัวคีเลเตอรโลหะ (metal 

chelators) เปนตัวปองกันเซลพืชจากการเหน่ียวนํา

โลหะที่กอใหเกิดออสซิเดทีฟ สเตรส ภายใตสภาวะ

แวดลอมที่มีความกดดัน (Stoeva et al., 2005) 

 

6. วิธีการบําบัดและกําจัดพืชท่ีผานการบําบัด

สารหนู 

การกําจัดพืชที่ผานการบําบัดสารหนูตองมี

การดําเนินการอยางเหมาะสม เพื่อไมใหเปนแหลง

แพรกระจายสารหนูตอไป วิธีการที่เปนทางเลือกในการ

บําบัดและกําจัด (Jomjun et al., 2009a, และ 

2009b) ไดแก  การนํามาทําใหแหงแลวบดอัด 

(compaction) เพื่อลดนํ้าหนักและปริมาตร แลว

นํามาทําใหแข็งตัวดวยซีเมนต ตรวจสอบการชะลาง

สารพิษ เพื่อเขาสูกระบวนการฝงกลบแบบปลอดภัย

ตอไป (Ghosh and Singh, 2005) อีกวิธีหน่ึงที่มีการ

ทดลองในหองปฏิบัติการ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการ

นําไปประยุกตใชไดแก การนํามาผลิตเปนพลังงานซ่ึง

ประกอบด วย  วิ ธีการนําไปหมัก เพื่อ เป ล่ียนรูป

สารประกอบอินทรีย และการนําไปเผาใหเกิดพลังงาน 

สําหรับวิธีการหมัก (fermentation) เน่ืองจากพืชมี

สารหนูสะสมอยูในเน้ือเยือ่ วิธีน้ีอาจไมเหมาะสมในการ

นําไปปฏิบัติจริง อยางไรก็ตามวิธีการควบคุมสารหนูใน

เช้ือเพลิงชนิดน้ีจะคลายคลึงกับที่ใช กับถานหินหรือ

นํ้ามันปโตรเลียมซ่ึงมีสารหนูเปนองคประกอบ โดยมี

การทําการทดลองแบงเปน 2 กรณีคือ วิธีแรกเปนการ

หมักและการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) เปนการนํา

พืชที่ผานการบําบัดมาหมักกับนํ้าตาล เพื่อทําใหเกิด

ไฮโดรไลซิสทางเคมี (chemical hydrolysis) โดยใส

นํ้าตาลลงไป เปนอาหารของยีสต ซ่ึงจะเกิดผลพลอยได

เปนเช้ือเพลิงเหลวเชน เอทานอล แลวนําไปผาน

กระบวนการกล่ันใหบริสุทธ์ิ โดยทําการควบคุมสภาวะ

ในการกล่ันใหเหมาะสม (Ghosh and Singh, 2005) 

นับไดวาเปนทางเลือกหน่ึงในการผลิตเช้ือเพลิง ขอควร

ระวังคือ การจัดการกับเศษกากตะกอนที่มีสารหนูเปน

สวนประกอบอยูเปนจํานวนมาก (Gunnarson and 

Peterson, 2007) วิธีท่ี 2 ไดแก การหมักและการ

ยอยในท่ีไรอากาศ เพื่อผลิตกาซชีวภาพ การยอยแบบ

ไมใชอากาศเกิดโดยแบคทีเรียกลุมแอนแอโรบิก ทําการ

ยอยกรดอินทรียในที่ขาดออกซิเจน และไดกาซมีเทน

เปนผลพลอยได ซ่ึงกาซมีเทน (CH4) หรือกาซชีวภาพ

จะนําไปใชเปนพลังงาน เปนทางเลือกหน่ึงในการ

จัดการกับพืชที่ผานการบําบัด อยางไรก็ตามส่ิงที่ตอง

คํานึงถึงคือ การปนเปอนของกาซอารซีน (AsH3) ที่ผสม

อยู ในกาซชีวภาพ ทําใหกลายเปนมลสารกลับคืนสู

ส่ิงแวดลอม รวมทั้งตองคํานึงถึงการกําจัดกากตะกอนที่

เหลือจากการบําบัด นอกจากน้ีปญหาที่พบคือ พืชบาง

ชนิดมีลิกนินสูง จะลดปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตได และ

หากใชพืชนํ้าจะมีโพรงอากาศสูง ทําใหมีชองวางมาก 

อัตราการหมักจึงไมมีประสิทธิภาพ มีการศึกษาโดยใช

พืชที่ผานการบําบัดมาหมัก เพื่อผลิตกาซชีวภาพไดแก 

พื ช นํ้ า ผ ส ม กั บ ฟา ง ข า ว  ต น ข า ว โ พ ด  ต น ฝ า ย 

(Gunnarson and Peterson, 2007) 

วิธีที่ มีการทดลองใชในการจัดการกับพืชที่

ผานการบําบัดอีกวิธีหน่ึงไดแก การเผา ซ่ึงจําแนกได 2 
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รูปแบบคือ การนําไปทําใหแหงแลวเผาโดยตรง และ

วิธีการปรับสภาวะในการเผาเชน การทําไพโรไลซิส พืช

หลายชนิดที่ผานการบําบัดสารหนูถูกนํามาเผาไหม

โดยตรงเชน ผักตบชวา พบวา ปญหาสําคัญที่จะกอ

ผลกระทบตามมาคือ การที่สารหนูจะลอยปะปนไปใน

อากาศและแพรกระจายไปไดกวางขวางยิ่งขึ้น จึง

จําเปนตองแนใจวา มีการเผาในระบบควบคุมคุณภาพ

อากาศ โดยฝุนควันและอากาศเสียที่ปลอยออกไปไมมี

สารหนูหลุดรอดสูส่ิงแวดลอม นอกจากน้ีหากทําในพืช

นํ้าที่ผานการบําบัดจะตองลดปริมาณนํ้าจากพืชกอน 

โดยการทําคารบอนไนเซชัน (carbonization) รวมทั้งมี

การจัดการกับเถาจม (bottom ash) ที่เกิดจากการเผา

ไหมอยางเหมาะสม เพราะอาจมีโลหะหนักตกคางอยู 

(Gunnarson and Peterson, 2007; Jomjun, 2012) 

วิธีการ น้ีสามารถลดปริมาณจนเหลือเพียง 2–5% 

สําหรับวิธีไพโรไลซิสเปนการเผาในที่อับอากาศ โดยผล

พลอยไดที่เกิดขึ้นคือ นํ้ามัน (fluid oil) และถานโคก 

(coke) (Bridgwater, 1999) ซ่ึงอาจมีสารหนูสะสมอยู

ในเช้ือเพลิง การนํามาทําเปนเช้ือเพลิงอาจตองมีการ

ผสมผสานการตรึงสารหนูในลักษณะเดียวกับการเผา

ไหมถานหินคือ การพนปูนขาว (lime) สวนทางกับ

อากาศ เ สียที่ ปลอยออกมา อย างไร ก็ตามการใช

ประโยชนจากพืชที่ผานการบําบัดโดยวิธีน้ียังคงอยูใน

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย เพื่อปรับปรุงใหเปนเช้ือเพลิงที่

ปลอดภัยตอการใชงาน 

ขั้นตอนสุดทายในการจัดการกับเถาจมหรือ

กากของเสียของพืชที่ผานการบําบัดไดแก การฝงกลบ

แบบปลอดภัย (secured landfill) โดยมีวิธีการดังน้ี 

พืชที่ผานการบําบัดหรือเถาถานที่มีสารหนูปะปนอยูจะ

ถูกนํามาทําใหแหงแลวบดเปนผง กอนที่จะนํามาทําให

แข็งตัวโดยใชซีเมนตแลวจึงถูกนํามาฝงในบอดินที่ขุด

เตรียมไว พรอมทั้งบุผนังและกนบอดวยวัสดุกันซึม เชน 

ดินเหนียว หรือแผนพลาสติกเฮซดีพีอี (high density 

polyethylene; HDPE) จํานวน 2 ช้ัน เพื่อปองกันของ

เสียอันตรายและนํ้าเสียไหลซึมปนเปอนนํ้าใตดิน และ

ระหวางช้ันใหมีตอทอ เพื่อระบายนํ้าเสียที่เกิดจากขยะ

สลายตัวแลวปมออกมาทําการบําบัดตอไป เม่ือฝงของ

เสียอันตรายจนเต็มบอแลวก็จะกลบฝงดวยดินเหนียว

อัดดานบน ปดทับดวยแผนพลาสติกอีกช้ัน แลวจึงปด

ดวยดินช้ันบนอีกช้ันหน่ึง โดยจะตองมีการตรวจวัด

ระดับสารหนูที่ปนเปอนในดิน นํ้าบนดิน และนํ้าใตดิน

อยางตอเน่ือง (Lawrence et al., 2010) 

 

สรุปและวิจารณ 

การบําบัดสารหนูดวยวิธีพืชบําบัด จะทําการ

บําบัดตะกอนดิน ดิน และนํ้าผิวดิน โดยในพื้นที่ชุมนํ้า

สวนใหญจะใชพืชนํ้า 2 ระบบคือ พืชลอยนํ้า และพืชนํ้า

ที่ ลํ า ต น โ ผล พ น นํ้ า  ซ่ึ ง พบ ว า  พื ช หลา ยช นิด มี

ประสิทธิภาพในการดูดสะสมสารหนู สําหรับพืชบกที่

ถูกนํามาประยุกตใชมากไดแก พืชจําพวกเฟรน ซ่ึงมี

คุณสมบัติเปนไฮเปอรแอคคิวมูเลชัน การศึกษายังมีการ

คนหากลไกการลดความเปนพิษของสารหนูในตนพืชลง 

เพื่อนํามาประยุกตใชในการบําบัดในพื้นที่จริง เพราะไม

เปนเพียงการเคล่ือนยายสารหนู เพื่อนําไปบําบัดและ

กําจัด แตยังเปนการปองกันการแพรกระจายมากขึ้นใน

ส่ิงแวดล อม และลดการสะสมในห วง โซ อาหาร 

ผลกระทบของสารหนูที่มีตอพืช จะสงผลใหสัณฐาน

เปล่ียนแปลงไป การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพลดลง 

รวมทั้งสงผลกระทบตอกระบวนการตาง ๆ ในพืช โดย

กลไกในการสะสมสารหนูของพืชมีความแตกตางกัน

ตามชนิดของสารหนูกลาวคือ อารเซเนตจะสะสมผาน

ทางวิถีฟอสฟอรัส และอารเซไนตจะสะสมในตนพืช

ผานอะควาโพริน อยางไรก็ตามกลไกที่พืชตอบสนองตอ

สารหนูแตละชนิดยังตองทําการศึกษาคนควากันตอไป 

สําหรับกลไกการตอบสนองของพืชตอสารหนูแตละ

ชนิด สวนใหญเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการลดการดูด
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สะสม และการปรับตัวใหทนทานตอโลหะหนักโดยไม

กอใหเกิดอาการพิษ ทําใหพืชเจริญเติบโตไดตามปกติ 

โดยหลักการทั่วไปคือ การเกิดออกซิเดทีฟ สเตรส โดยมี

การสรางรีแอคทีฟออกซิเจน สปชีส พืชจะผลิตสารตาน

อนุมูลอิสระในวิถีเมเทบอลิซึม ซ่ึงลดอาการพิษจากการ

รับสารหนูจํานวนมาก นอกจากน้ียังพบวา พืชจะแสดง

คุณสมบัติเปนไฟโต-แอคคิวมูเลชัน และไฟโตคีเลติน 

โดยจะทําการเปล่ียนรูปอารเซเนตไปเปนอารเซไนต 

แลวเก็บสะสมไวในแวคิวโอ ทําใหสะสมสารหนูไดใน

ปริมาณมากโดยไมกออาการพิษตอพืช และยังมีการ

ตอบสนองของพืชโดยการเปล่ียนแปลงองคประกอบ

ออสโมไลซผานกระบวนเมเทบอลิซึม เพื่อลดความเปน

พิษตอตนพืช วิธีการกําจัดพืชที่ปนเปอนสารหนูยังคง

อยูในการทดลองดังน้ี ใชวิธีลดปริมาตรโดยการบดอัด 

แลวทําใหแข็งตัว กอนนําไปฝงกลบแบบปลอดภัย อีก

ทั้งสามารถนําไปผลิตเปนพลังงาน โดยการนําไปหมัก 

เพื่อผลิตเปนกาซชีวภาพหรือเอทานอล หรือนําไปเผา

ไหมเปนถานหรือเขาสูกระบวนการไพโรไลซิส ใน

ปจจุบันยังไมมีความเหมาะสมในการนําไปใชงาน 

เน่ืองจากยังอยูในขั้นทดลอง และกระบวนการขั้นตอน

สุดท า ย ในการ กํา จั ดกากพื ชบํ าบั ด ที่ เ ห ลื อจาก
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