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การบําบัดสารหนูชนดิอารเซไนต As(III) และอารเซเนต As(V) ในดนิน้ําขังโดยใชธูปฤาษี 

Arsenic Remediation in Speciation of Arsenite As(III) and Arsenate As(V) in 

Submerged Soil by Typha angustifolia L. 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดูดสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมด (Total arsenic) ท่ีอยูในรูปของ As(III) และ As(V)  

ในดินน้ําขังโดยใชธูปฤาษี และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดสะสมในอวัยวะสวนตางๆ ของธูปฤาษี ซึ่งเปรียบเทียบตามระยะการ

เพาะปลูกที่แตกตางกันคือ 15, 30, 45, และ 60 วัน รูปแบบการทดลองแฟคทอเรีย 3 × 4 ในแบบแผน CRD  จากการวิเคราะหความ

แปรปรวน (Two way ANOVA) พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดของธปูฤาษีท้ังตนอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01) 

ไดแก ระยะเวลาที่เพาะปลูก ชนิดของสารหนู และมอิีทธิพลรวมระหวาง 2 ปจจัย และเมื่อเปรียบเทียบพหุคูณของคาเฉลี่ยแตละปจจัย 

(Multiple comparison) โดยวิธีดันเนตต (Dunnett’s T3) พบวา As(III) > As(V) > ชุดควบคุม และ 45 > 60 > 30 > 15 วัน 

ตามลําดับ สําหรับการสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดในอวัยวะสวนตางๆ ของธูปฤาษีรูปแบบการทดลองแฟคทอเรีย 3 × 3 × 4 ในแบบ

แผน CRD  จากการวิเคราะหความแปรปรวน (Three way ANOVA) พบวา ปจจัยที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01) ไดแก 

ระยะเวลาทีเ่พาะปลูก ชนิดของสารหนู และอวัยวะที่แตกตางกันของธปูฤาษี และมอิีทธิพลรวมระหวาง 2 ปจจัยไดแก ชนิดของสารหน ู

* ระยะเวลาที่เพาะปลูก, ชนิดของสารหนู * อวัยวะที่แตกตางกันของธปูฤาษ,ี ระยะเวลาที่เพาะปลูก * อวัยวะที่แตกตางกันของธูปฤาษ ี

และมีอิทธิพลรวมระหวาง 3 ปจจัยไดแก ชนิดของสารหนู * ระยะเวลาท่ีเพาะปลูก * อวัยวะท่ีแตกตางกันของธูปฤาษี ผลการ

เปรียบเทียบพหุคูณของคาเฉลี่ยแตละปจจัย โดยวิธีดันเนตต (Dunnett’s T3) พบวา  As(III) > As(V) > ชุดควบคุม และ 45 > 60 > 

30 > 15 อีกทั้งไหล > ราก > ใบ ตามลําดับ จากคาปจจัยการเคลื่อนยายสารหนูขึ้นสูสวนเหนือดินพบวา As(III) มีคา 0.14 – 0.28 และ 

As(V) มีคา 0.43 – 0.55 และคาปจจัยความเขมขนทางชีวภาพสําหรับ As(III) มีคา 0.93 – 1.15 แสดงวาธูปฤาษีมีคุณสมบัติเปนพืช

ไฮเปอรแอคคูมิวเลชั่น ขณะที่ As(V) มีคา 0.57 – 0.85 
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ABSTRACT 

This study aimed to study total arsenic accumulation of Arsenite [As(III)] and Arsenate [As(V)] forms by  

T. angustifolia in submerged soil and to compare accumulation efficiency by various organs of T. angustifolia with 

15, 30, 45 and 60 days. Experimental design is factorial 3 × 4 in CRD plan. According to analysis of variance (Two 

way ANOVA) found that the factors affected significantly total arsenic accumulation of T. angustifolia were 

growing period, arsenic speciation, and co-influence of these two factors (P-value < 0.01). The result of multiple 

comparison by Dunnett's T3 showed that As (III)> As (V)> Control and 45> 60> 30> 15 days, respectively. The 

accumulation in various organs of T.angustifolia by factorial 3 × 3 × 4 in CRD plan (Three way ANOVA) found that 

the factors were significant differences (P - value < 0.01) as follow growing period, arsenic speciation, and various 

organs, as well as co-influence of these two factors including arsenic speciation * growing period, arsenic 

speciation * various organs, growing period * various organs, and the other had co-influence of these three factors. 

Multiple comparison result by Dunnett's T3 showed that As (III) > As (V) > control, 45 > 60 > 30 > 15, and rhizome 

> root > leaf. Arsenic accumulation translocation factors (AFT) of As (III) treatment were 0.14 - 0.28 and As (V) 

treatment were 0.43 - 0.55, and Bioconcentration factors (BCF) of As(III) treatment were 0.93 - 1.15. Therefore 

T.angustifolia was a hyperaccumulation plant for As(III), whereas BCF of As(V) treatment was 0.57 - 0.85. 
 

คําสําคัญ: ธูปฤาษี  สารหนู  อารเซไนต  อารเซเนต  ดินชุมน้ํา 

Keyword: Typha angustifolia L., Arsenic, Arsenite, Arsenate, Submerged soil 
 

บทนํา 

สารหนูเปนธาตุกึ่งโลหะ จัดอยูในคาบ 4 หมู 5A มี

หลายวาเลนซ ทําใหพฤติกรรมทางเคมีมีความหลากหลาย สาร

หนูโดยท่ัวไปแพรกระจายในสิ่งแวดลอม โดยท่ัวไปทั้งในดินและ

น้ํา และยังสามารถพบในเนื้อเยื้อพืชและสัตว เน่ืองมาจากสารหนู

สามารถกอพันธะกับสารประกอบอินทรียและอนินทรีย ท่ี

หลากหลาย สงผลใหระดับความเปนพิษแตกตางกันตอพืชและ

สัตวท่ีอาศัยในตะกอนดินและน้ําท่ีปนเปอน สารหนูสามารถ

เปลี่ยนแปลงอิเล็กตรอนจากประจุ +5 ถึง -3 และสรางสารหนูที่

มีวาเลนซ +5, +3, 0, -3 ในระบบน้ํา As(III) ถูกพบในสภาวะรี

ดักชั่น (low Eh value) ขณะที่ As(V) มีความเสถียร ณ Eh สูง 

โดยเติมออกซิเจนในน้ํา โดยทั่วไปแลวสารหนูจะปรากฏในรูปที่

เสถียรคือ As(III) [Arsenite As(+3)] และ As(V) [Arsenate, 

As(+5)] ซึ่ง As(III) มีความเปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตมากกวา

As(V) (Federation Remediation Technologies Round-

table., 2007) สําหรับการปนเปอนของสารหนูในสิ่งแวดลอมนั้น

พบวา สารหนูเปนธาตุท่ีพบตามธรรมชาติเปนอันดับที่ 20 และ

การแพรกระจายสามารถเกิดข้ึนตามธรรมชาติและจากการใช

ประโยชนของมนุษยในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยพบการ

ใชสารหนูเปนสวนประกอบในยาฆาแมลง เชน เลดอารเซเนต 

(Lead arsenate) เพ่ือควบคุมมอด หนอน และแมลงที่ทําลาย 

ผักและผลไม แคลเซียมอารเซเนต (Calcium arsenate) เพื่อ

กําจัดและควบคุมดวงในไรฝาย ยากําจัดสัตวฟนแทะ ยาฆาวัชพืช

บริเวณรอบรางรถไฟและเสาโทรศัพท ยาฆาเชื้อรา และน้ํายา

รักษาเนื้อไม ภาคอุตสาหกรรม เมทอลลิค อารเซนิค (Metallic 

arsenic) ใชในการผลิตแบตเตอรีร่ถยนต อุตสาหกรรมผลิตเครื่อง

แกว อิเล็กทรอนิกส สียอมผา ยารักษาโรค อาหารสัตว สาร

ซักฟอก ซีเมนต รวมไปถึงการปลอยออกมาจากการทําเหมือง

ถานหิน การเผาไหมถานหินและปโตรเลียม กระบวนการ

เคลื่อนยา ยสารหนูจากดินสู น้ํ าและบรรยากาศเกิดจาก

กระบวนการตามธรรมชาติเชน การระเบิดของภูเขาไฟ การชะ

ลาง กัดกรอนตามธรรมชาติ (จอมจันทร, 2557; Smedley and 

Kinniburgh, 2002) 

 พืชบกและพืชน้ําหลายชนิดถูกนํามาใชในการบําบัด 

สารหนู กลไกการดูดและสะสม As(V) ผานตัวขนสงเดียวกับ

ฟอสฟอรัส และการดูดและสะสม As(III) ผานอะควากลีเซอโรโพ-

ริน (Aquaglyceroporin) การสะสมและเคลื่อนยายสารหนูจะ

ขึ้นกับความเขมขน ชนิดของสารหนู และสภาวะแวดลอม  
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การบําบัดโดยใชพืชถูกพัฒนาขึ้นจากความรูหลายสาขาวิชา เพ่ือ

ลดปญหาการปนเปอนสารพิษและโลหะหนักในสิ่งแวดลอมโดย

อาศัยธรรมชาติ มักใชในการเคลื่อนยายมลสารผสมผสานกับการ

ใชวิธีทางเคมีและฟสิกส  ซึ่งพืชบําบัดมีตนทุนต่ําและปลอดภัย 

การเลือกพืชที่จะนํามาบําบัดควรเปนพืชทองถ่ิน เติบโตเร็ว มีมวล

ชีวภาพมาก มีประสิทธิภาพดีในการบําบัด สามารถดูดสะสมและ

เคลื่อนยายสารพิษมาสูสวนเหนือดินไดมาก เก็บเก่ียวงาย และไม

ควรเปนพืชอาหาร เทคนิคพืชบําบัดมีหลากหลายวิธี แตใน

การศึกษาครั้งน้ีใชวิธไีฟโตแอคคิวมูเลชั่น (Phytoaccumulation) 

(จอมจันทร, 2557; Zhang et al., 2002; Yen and Saibeh, 

2013) 

ธูปฤาษีมีชื่อวิทยาศาสตร Typha angustifolia Linn. 

อันดับ Poales วงศ Typhaceae มีถ่ินกําเนิดในทวีปยุโรปและ

อเมริกา สามารถพบการแพรพันธุไปทั่วโลก และพบกระจายพันธุ

ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มักพบบริเวณน้ําขัง ลักษณะทั่วไป

เปนไมลมลุกวงชีวิต 2 ป มีเหงาแข็งกลม ใบเดี่ยวสลับสองแถว ใบ

มีลักษณะแบนยาว 1 – 2 เมตร กวาง 1.2 – 1.8 เซนติเมตร ดอก

คลายธูปใหญเปนแบบชอเชิงลด กานแข็ง แยกเพศ โดยกลุมดอก

เพศผูอยูปลายกาน กลุมดอกเพศเมียอยูดานลาง มีดอกยอยอัด

แนน ยาวประมาณ 28 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 2 

เซนติเมตร รังไขมีกานยาวและขนสีขาวจํานวนมาก ผลเมื่อแก

แตกตามยาว มีขนาดเล็กมาก (Ghaly et al., 2008; 

Demirezen and Aksoy, 2004) ธูปฤาษีบําบัดน้ําเสียไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการทดลองบําบัดยาฆาแมลง ธาตุอาหารพืช 

และโลหะหนักหลายชนิด ซึ่งการบําบัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แคลเซียม และแมงกานีสในน้ําเสียเขตชุมชนเมือง

เพชรบุรี พบวา มีการสะสมธาตุอาหารสวนใหญในลําตันและราก

ของพืชทดลอง (จันทวรรณ, 2539) นอกจากนี้ธูปฤาษียังมี

ประสิทธิภาพในการบําบัดของแข็งแขวนลอยและความตองการ

ออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) และทางเคมี (COD) น้ําเสียชุมชนได

ดี (อังษณา, 2540; ภาวสุระ, 2545; ปวีณา, 2552) อีกทั้งมีการ

นําไปดูดซับโลหะหนักเชน ปรอท ตะกั่ว ทองแดง แคดเมียม  

นิเกิล เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โครเมียม (Demirezen and 

Aksoy, 2004; Chandra and Yadav, 2010; Muhammad et 

al., 2009) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดูดและ

สะสมสารหนูชนิด As(III) และ As(V) ในดินน้ําขังของธูปฤาษีใน

รูปปริมาณสารหนูทั้งหมด (Total arsenic) และเปรียบเทียบ

ปริมาณการดูดสะสมในอวัยวะสวนตางๆ ของธูปฤาษีซึ่ ง

เปรียบเทียบตามระยะการเพาะปลูกที่แตกตางกันคือ 15, 30, 

45, และ 60 วัน 
 

วิธีการทดลอง 

 การทดลองครั้งน้ีเปนการทดลองแบบแฟคทอเรีย 3×4 

และ 3×3×4 ในแบบแผน CRD ประกอบดวย 2 ปจจัยคือ ชนิด

ของสารหนูไดแก As(III) และ As(V) โดยใชความเขมขน 175 mg 

kg-1 จํานวนวนัที่เพาะปลูกไดแก 15, 30, 45 และ 60 วัน ทําการ

ทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะหการดูดสะสมทั้งตนและอวัยวะสวนตางๆ 

ของธูปฤาษีไดแก ใบ ราก และไหล 

การเตรียมดินและพืช  

 ในการทดลองใชดินตะกอนทองนํ้า (Submerged soil) 

จากเขตอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม นํามาตากลมใหแหง (Air 

dry) นํามาบดและรอนผานตะแกรงขนาด 2 mm แลวจึงนํามา

บมกับสารหนูทั้งสองชนิดที่ความเขมขน 175 mg kg-1 ตนธปูฤาษี

เก็บจากธรรมชาติในพื้นท่ีที่ไมมีการปนเปอนในเขตอําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม นํามาอนุบาลเปนระยะเวลา 2 เดือน โดยทําการ

วิเคราะหสารหนูดินและพืชตัวอยางกอนนําไปทดลอง นําพืชที่

เตรียมไวปลูกในกระถางขนาด 12 × 12 นิ้ว ใสดินท่ีบมสารหนูไว

แลวจํานวน 5 กิโลกรัมตอกระถาง ระดับน้ําในกระถางใหคงท่ีไวที่

ระดับ 2 เซนติเมตรเหนือผิวดิน  

การเก็บตวัอยาง 

ทําการการเก็บตัวอยางดินจากทุกกระถางตามเวลาที่

กําหนด โดยเก็บต่ํากวาระดับผิวดิน 15 เซนติเมตร นําดินตัวอยาง

ไปอบแหงท่ี 70 °C เมื่อแหงมาบดและรอนผานตะแกรงขนาด  

2 mm และเก็บในถุงพลาสติกท่ีแหงสนิท ตัวอยางพืชเมื่อครบ

เวลาทําการเก็บมาทั้งตน ลางดวยนํ้าสะอาด นํามาเช็ดใหแหง 

แลวชั่งน้ําหนักทั้งตน และทําการตัดแยกแตละสวนของพืชไดแก 

ใบ (Leaf) ราก (Root) และไหล (Rhizome) และทําการชั่ง

น้ําหนักอีกครั้ง จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 85 °C จนน้ําหนักคงท่ี 

เก็บตัวอยางในถุงพลาสติกที่แหงและปดสนิท 

การวิเคราะหตัวอยาง 

 การตรวจวัดเบื้องตนในดินทําการวัดคาความเปน 

กรดดาง (pH) และศักยภาพการเกิดออกซิเดช่ัน รีดักช่ัน Eh 

(Oxidation reduction potential) ดวยเครื่องวัดแบบ in situ 

บันทึกผลการทดลอง 
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การยอยดิน ชั่งดินท่ีบดแลว 0.500 g ผานตะแกรง 2 

mm ใสในขวดรูปชมพูขนาด 50 ml เติมกรดไนตริกเขมขน 

(HNO3) 7 ml เติมไฮโดรเจนเปอรออกไซด (3% H2O2) 2 ml ทิ้ง

ใหเกิดปฏิกิริยาเปนเวลา 6 ชั่วโมง นําไปยอยที่ 85 °C เปนเวลา 

48 ชั่วโมง แลวจึงนําตัวอยางที่ยอยแลวมาปรับปริมาตรสุดทาย

เปน 25 ml ดวยน้ําปราศจากไอออน (De-ionized water) เก็บ

ในขวดพลาสติกชนิดเฮชดีพีอี (HDPE; High density 

polyethylene) 

การยอยพืช ชั่งพืชท่ีบดแลว 0.500 g ใสในขวดรูปชมพู

ขนาด 50 ml เติมกรดไนตริกเขมขน (HNO3) 7 ml ทิ้งไว 3 

ชั่วโมง และเติมไฮโดรเจนเปอรออกไซด (3% H2O2) 2 ml ทิ้งให

เกิดปฏิกิริยาเปนเวลา 6 ชั่วโมง นําไปยอยที่ 85 °C เปนเวลา 24 

ชั่วโมง เมื่อครบเวลานํามาปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากไอออน 

(De-ionized water) ปรับปริมาตรสุดทายเปน 25 ml เก็บใน

ขวดพลาสติกชนิดเฮชดีพีอี (HDPE; High density 

polyethylene) 

การตรวจวัดปริมาณสารหนูทั้งหมด (America water 

work association water environment federation, 1998) 

ทําการเตรียมสารมาตรฐานหรือตัวอยางจํานวน 10 ml จากนั้น

เติม 6 ml ของกรดไฮโดรคลอริก:ไฮโดรเจนเปอรออกไซดใน

สัดสวน 1:1 (HCl:H2O2) และเติม 1 ml ของ 10% โพแทสเซียม

ไอโอไดด (KI) ผสมใหเขากันและทิ้งใหเกิดปฏิกิริยา 1 ชั่วโมง 

นํามาตรวจวัดดวยวิธีไฮไดรด อะตอมมิคแอบซอรพชั่น สเปกโตร

โฟโตเมตรี (AAS: Hydride Atomic Absorption Spectro-

photometer) ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงและแมนยําโดย

ใชรีเอเจนต แบลงค (Reagent blanks) และสารมาตรฐาน

ภายใน (Internal Standards) ใชสาร Disodium hydrogen 

arsenate (Na2HAsO4.7H2O) AR grade, Fluka และ Sodium 

arsenite (NaAsO2) AR grade, Sigma เครื่องมือตรวจวัด 

Atomic absorption spectrophotometer; 2380 Perkin – 

Elmer โดยขีดจํากัดการตรวจหา (Detection limit) ของวิธีนี้ใน

การวิเคราะหปริมาณสารหนูทั้งหมด คือ 1 µg As Kg -1 หรือ µg 

As L-1 

การคํานวณและวิธีการวิเคราะหทางสถิต ิ

การเคลื่อนยายสารหนูข้ึนสูสวนเหนือดิน (Arsenic 

accumulation translocation factor, ATF) เปนสัดสวน

ระหวางปริมาณสารหนูในสวนเหนือดินตอปริมาณสารหนูในสวน

ใตดิน การคํานวณความเขมขนทางชีวภาพ (Bioconcentration 

factor, BCF) เปนสัดสวนระหวางปริมาณสารหนูในพืชตอ

ปริมาณสารหนูในดิน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การ

วิเคราะหความแปรปรวนพหุนาม (ANOVA) และการเปรียบเทียบ

พหุคูณของแตละปจจัยโดยวิธขีองดันเนตต (Dunnett’s T3) 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลของ As(III) และ As(V) ตอน้ําหนักแหงที่ลดลง 

จากรูปท่ี 1 ความเปนกรดดาง (pH) และศักยภาพการ

เกิดออกซิเดช่ันรีดักชั่น (Oxidation reduction potential; Eh) 

เปนปจจัยหลัก ในการควบคุมชนิดของสารห นู (Arsenic 

speciation) ในระบบน้ําขัง ภายใตสภาวะออกซิเดชั่น H2AsO4
- 

จะเปนชนิดที่ปรากฏเปนหลักเมื่อคา pH กวา 6.9 ขณะที่เมื่อคา 

pH สูงขึ้นจะพบสารหนูชนิด HAsO4
2- ภายใตสภาวะรีดักชั่นที่มี

คา pH นอยกวา 9.2 ชนิดของสารหนูที่ปรากฏเปนหลักไดแก 

H3As3O3
0 (Smedley and Kinniburgh, 2002) As(III) มีพิษตอ

สิ่งมีชีวิตมากกวา As(V) ประมาณ 10 เทา (Mass et al., 2001; 

Rachana et al., 2015) จากรูปที่ 1 ดินในชุดควบคุมมีคา pH 

ระหวาง 6.8 – 7.5 ดินที่ใส As(III) และ As(V) มีคา 6.7 – 7.9 

และ 6.7 – 8.1 สําหรับคา Eh ของชุดควบคุมมีคา -147 ถึง -42 

mV สวนดินท่ีใส As(III) และ As(V) มีคา -145 ถึง -97 และ -163 

ถึง -45 mV 

รูปที่ 2 กราฟแทงแสดงนํ้าหนักแหงและกราฟเสนแสดง

เปอรเซ็นตน้ําหนักแหงที่ลดลงของธูปฤาษีที่ปลูกในดินที่ผสม 

As(III) และ As(V) ในเวลา 15, 30, 45, และ 60 วัน จากการ

วิเคราะหความแปรปรวน (Two way ANOVA) ปจจัยที่สงผลตอ

เปอรเซ็นตน้ําหนักแหงท่ีลดลงไดแก ชนิดของสารหนูที่เติมลงไป

ในดิน (P-value < 0.01) แสดงผลตามตารางที่ 1 เมื่อทําการ

เปรียบเทียบพหุคูณของคาเฉลี่ยปจจัยชนิดของสารหนู (Multiple 

Comparison) โดยวิธีของดันเนตต (Dunnett’s T3) พบวา 

คาเฉลี่ยน้ําหนักแหงของตนที่ปลูกในดินที่ใส As(III) มีเปอรเซ็นต

น้ําหนักแหงที่ลดลงมากกวาดินที่ใส As(V) แสดงผลดังรูปที่ 3 

สอดคลองกับผลการทดลองของ Wei et al. (2006) และ 

Meharg and Hartley – Whitake (2002) 
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2. ผลของ As(III) และ As(V) ตอการสะสมปริมาณ สารหนู

ทั้งหมดของธูปฤาษี  

2.1 ผลการสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดของตน

ธูปฤาษี  

รูปที่ 4 กราฟแทงแสดงปริมาณสารหนูทั้งหมดในดิน

และกราฟเสนแสดงปริมาณสารหนูท้ังหมดของตนธูปฤาษีท่ีปลูก

ในดินที่ใส As(III) และ As(V) ในเวลา 15, 30, 45, และ 60 วัน 

จากการวิเคราะหความแปรปรวน (Two way ANOVA) แสดงใน

ตารางท่ี 2 ปจจัยที่สงผลตอการดูดสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมด

ของธูปฤาษีท้ังตนไดแก จํานวนวันที่ปลูก และชนิดของสารหนูที่

เติมลงไปในดิน (P-value < 0.01)  นั่นคือ จํานวนวันที่เพาะปลูก

แตกตางกันจะสงผลตอการสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดของตน

ธูปฤาษีแตกตางกัน แตจะแตกตางกันมากนอยขึ้นกับชนิดของสาร

หนูที่เติมลงไปในดิน นอกจากนี้พบวา มีอิทธิพลรวมกันระหวาง

ปจจัยจํานวนวันที่ปลูกกับชนิดของสารหนูที่เติมลงไปในดิน เมื่อ

ทําการทดลองเปรียบเทียบพหุคูณของคาเฉลี่ยแตละปจจัยที่มี

อิทธิพล (Multiple Comparison) โดยวิธีของดันเนตต 

(Dunnett’s T3) พบวา ตนของธูปฤาษีมีการสะสมสารหนูในตน

ที่ปลูกใน As(III) มากกวา As(V) และชุดควบคุม ปจจัยจํานวน

วันท่ีเพาะปลูกเรียงตามลําดบัปริมาณการดูดสะสมสารหนูทั้งหมด

ของธูปฤาษีทั้งตนคือ 45,  60,  30, 15 แสดงผลตามรูปที่ 5 และ 

6 ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของ Quaghebeur and 

Rengel (2005) ที่พบวา ชนิดของสารหนูในดินมีผลตอการดูด

สะสมของพืช และการศึกษาของ Tu and Ma (2002) พบวา 

เวลาที่ปลูกและความเขมขนของสารหนูในดินมีผลตอการดูด

สะสมของพืช นอกจากนี้สารหนูอนินทรียทั้งรูป As(III) และ 

As(V) ดูดสะสมไดงายโดยเซลรากพืช แตสารหนูทั้งสองรูปมีความ

เปนพิษมากตอพืช โดยเขาไปทําลายกระบวนการเมเทบอลิซึม

ของพืชผานกลไกที่แตกตางกัน As(V) ผานทางชองทางเดียวกับ

ฟอสเฟต ขณะที่ As(III) ผานเขาสูเซลรากผาน nodulin26 -  

like intrinsic proteins (NIPs) ในกลุม aquaporin ดังนั้นพืชจึง

มีการสะสมสารหนูทั้งสองชนิดแตกตางกัน ซึ่งปริมาณการสะสม

จะข้ึนกับชนิดของพืช ชนิดของสารหนู ระยะเวลาที่เพาะปลูก 

และความเขมขนของสารหนูในดิน รวมทั้งการตอบสนองตอพิษ

ของสารหนูของพืชแตละชนิด (Patrick and Weihua, 2012) 

2.2 ผลการดูดสะสมสารหนูท้ังหมดในอวัยวะที่

แตกตางกัน (Organs) ของธูปฤาษี  

รูปท่ี 7 แสดงการสะสมสารหนูทั้งหมดในแตละอวัยวะ

ของธูปฤาษี การวิเคราะหความแปรปรวน (Three way ANOVA) 

แสดงในตารางท่ี 3 ปจจัยที่สงผลตอการสะสมปริมาณสารหนู

ทั้งหมดในอวัยวะแตละสวนของธปูฤาษคีือ จํานวนวันท่ีปลูก ชนิด

ของสารหนูที่เติมลงไปในดิน และอวัยวะท่ีแตกตางกันของตน

ธูปฤาษี (P-value < 0.01) นอกจากน้ีพบวา มีอิทธิพลรวมกัน

ระหวาง 2 ปจจัยดังนี้ 1. ชนิดของสารหนูที่เติมลงไปในดิน * 

จํานวนวันที่ปลูก 2. ชนิดของสารหนูที่เติมลงไปในดิน * อวัยวะ

แตละสวนของตนธูปฤาษ ี3. จํานวนวนัที่ปลูก* อวัยวะแตละสวน

ของตนธูปฤาษี (P-value < 0.01) และมีอิทธิพลรวมกันระหวาง 

3 ปจจัยดังนี้ ชนิดของสารหนูท่ีเติมลงไปในดิน * จํานวนวันที่

ปลูก * อวัยวะแตละสวนของตนธูปฤาษี (P-value < 0.01) เมื่อ

ทําการทดลองเปรียบเทียบพหุคูณของคาเฉลี่ยแตละปจจัยที่มี

อิทธิพล (Multiple Comparison) โดยวิธีของดันเนตต 

(Dunnett’s T3) พบวา As(III) มีการดูดสะสมสารหนูท้ังหมดใน

แตละอวัยวะของธูปฤาษีมากกวา As(V) ปจจัยจํานวนวันท่ี

เพาะปลูกพบวา 45 วันมีคาการดูดสะสมมากที่สุด รองลงมาไดแก 

60, 30, และ 15 วัน ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานอวัยวะสวน

ตางๆ ของธูปฤาษีที่ดูดสะสมสารหนูทั้งหมด เมื่อเรียงตามลําดับ

ไดแก ไหล (Rhizome) ราก (Root) และใบ (Leaf) ตามลําดับ 

แสดงผลตามรูปที่ 8 ถึง 10 จากการทดลองของ Eapen and 

D’Souza (2005) และ Marin et al. (1992) ที่พบวา พืชมีการ

สะสมสารหนูในอวัยวะสวนเหนือดินและใตดินแตกตางกัน 

รวมท้ังการศึกษาของ Zhao et al. (2009) และ Rahman et 

al. (2008) ที่พบวา กลไกการดูด As(III) และ As(V) ของพืชมี

กลไกแตกตางกัน 
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รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบพหุคณูเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงที่ลดลงของธปูฤาษี : ชนิดสารหนูที่แตกตางกัน 

รปูที ่1 แสดงความเปนกรดดางและศักยภาพการเกิดออกซิเดชั่นและรีดักชั่น 

รปูที่ 2 แสดงคาเฉล่ียน้ําหนักแหงและเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงท่ีลดลงของธูปฤาษ ี
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รูปที่ 4 แสดงปริมาณสารหนูสะสมในธูปฤาษีและปรมิาณสารหนูในดิน (mg kg-1) 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5 - 6 แสดงการเปรียบเทียบพหุคูณของปริมาณสารหนูสะสมในธูปฤาษี (mg kg-1): ชนิดสารหนูท่ีแตกตางกันและวันท่ี

เพาะปลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงการสะสมสารหนูทั้งหมดในอวัยวะสวนตางๆ ของธูปฤาษ ี
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รูปที่ 8 – 10 แสดงการเปรียบเทียบพหุคูณของปริมาณสารหนูท่ีสะสมในอวัยวะสวนตางๆ ของธูปฤาษี (mg kg-1) : ชนิดของสารหนู 

ระยะเวลาที่เพาะปลูก และอวัยวะสวนตางๆ ของธูปฤาษี 
 

3. ผลความเขมขนทางชีวภาพ (Bioconcentration factor, 

BCF) และการเคลื่อนยายสารหนูขึ้นสูสวนเหนือดิน (Arsenic 

accumulation translocation factor, ATF)  

พืชท่ีมีปจจัยความเขมขนทางชีวภาพสูงกวา 1 จัดเปน

พืชไฮเปอรแอคคูมิวเลชั่น (Hyperaccumulation plant) 

สําหรับปจจัยความเขมขนทางชีวภาพดังแสดงในรูปที่ 11 สําหรับ 

As(III) มีคาระหวาง 0.9316 – 1.1475 จากผลการทดสอบแสดง

วา ธูปฤาษีมีคุณสมบัติเปนพืชไฮเปอรแอคคูมิวเลชั่น สําหรับการ

ดูดสะสม As(III) แตสําหรับ As(V) มีคา 0.5701 – 0.8498 ซึ่งมี

คานอยกวาหนึ่ง จึงไมมีคุณสมบัติดังกลาว สําหรับการดูดสะสม  

As(V) พืชที่มีการเคลื่อนยายสารพิษข้ึนสูสวนเหนือดินไดมากจะมี

ความเหมาะสมตอการนํามาบําบัดสารพิษ จากผลการทดลองรูป

ที่ 12 พบวา ธูปฤาษีมีการเคลื่อนยาย As(V) ขึ้นสูสวนเหนือดิน

ดีกวา As(III) โดยคา ATF ของ As(III) มีคา 0.14 – 0.28 และ 

As(V) มีคา 0.43 – 0.55 เมื่อทําการเปรียบเทียบกับการศึกษา

การบําบัดสารหนูในน้ําจากเหมือง Kirka (Eskişehir) ประเทศ

ตุรกี ที่มีความเขมขนระหวาง 21 – 62 µg L-1 เปนระยะเวลา 84 

วัน พบวา คา ATF อยูระหวาง 0.29 – 0.66 และมีคา BCF 

ประมาณ 5.3 ซึ่งมีคาการสะสมสารหนูสูง เนื่องมาจากวิธีการ

บําบัด ความเขมขนของสารหนู และระยะเวลาที่ทําการบําบัด 

(Onur, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 – 12 แสดงความเขมขนทางชีวภาพ (BCF) และการเคล่ือนยายสารหนูสูสวนเหนือดิน (ATF) 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของเปอรเซ็นตน้ําหนักที่ลดลง 

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1249.17 11 113.56 3.72 0.00 

Intercept 1078.03 1 1078.03 35.34 0.00 

Day 132.23 3 44.08 1.44 0.25 

Speciation 950.70 2 475.35 15.58 0.00 

Day * Speciation 166.25 6 27.71 0.91 0.51 

Error 732.18 24 30.51 

Total 3059.38 36 

Corrected Total 1981.35 35 

R Squared = .630 (Adjusted R Squared = .461) 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณการสะสมสมสารหนูของตนธูปฤาษี (mg kg-1)  

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 210776.31 11 19161.48 1571.33 0.00 

Intercept 385848.03 1 385848.03 31641.30 0.00 

Day 3862.97 3 1287.66 105.59 0.00 

Speciation 204312.39 2 102156.19 8377.27 0.00 

Day * Speciation 2600.94 6 433.49 35.55 0.00 

Error 292.67 24 12.19     

Total 596917.00 36       

Corrected Total 211068.97 35       

R Squared = .999 (Adjusted R Squared = .998) 
 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการสะสมสารหนูในอวัยวะสวนตางๆ ของธูปฤาษี (mg kg-1) 

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 787997.6 35 22514.22 692.87 0.00 

Intercept 1040197.6 1 1040197.64 32011.88 0.00 

Speciation 510867.1 2 255433.56 7860.92 0.00 

Day 16394.3 3 5464.77 168.18 0.00 

Organ 58841.4 2 29420.72 905.42 0.00 

Speciation * Day 16810.6 6 2801.77 86.22 0.00 

Speciation * Organ 160272.1 4 40068.03 1233.09 0.00 

Day * Organ 5629.9 6 938.32 28.88 0.00 

Speciation * Day* Organ 19182.0 12 1598.50 49.19 0.00 

Error 2339.6 72 32.49     

Total 1830534.8 108       

Corrected Total 790337.2 107       

R Squared = .997 (Adjusted R Squared = . 996) 
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สรุปผลศึกษา 

 ธูปฤาษีเปนพืชท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดสะสมสารหนู

ทั้งในรูป As(III) และ As(V) ในดินน้ําขัง โดยน้ําหนักแหงพืช

ตัวอยางลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง As(III) มีผลตอน้ําหนักที่ลดลง

มากกวา As(V) สําหรับการสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดของ

ธูปฤาษีทั้งตนพบวา As(III) มีการสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมด

มากกวา As(V) และการสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดของอวัยวะ

สวนตางๆ ของธูปฤาษีพบวา As(III) สะสมปริมาณสารหนูทั้งหมด

ไดดีกวา As(V) อวัยวะที่สะสมดีที่สุดคือ ไหล รองลงมาไดแก ราก

และใบ ตามลําดับ และสะสมเพิ่มขึ้นจนสูงสุดในวันที่ 45 แลวจึง

คอยๆ ลดลง คาความเขมขนทางชีวภาพของ As(III) มากกวา 1 

จึงนับไดวา ธูปฤาษีมีสมบัติ เปนพืชไฮเปอรแอคคูมิวเลชั่น 

(Hyper-accumulation plant) ซึ่งสามารถสะสมสารหนูไดมาก

จึงมีความเหมาะสมในการนํามาเปนพืชบําบัดสารหนูในรูป As(III) 

และการเคลื่อนยายสารหนูข้ึนสูสวนเหนือดินของธูปฤาษีพบวา 

As(III) และ As(V) ถูกเคลื่อนยายสูงที่สุดในวันที่ 45 และ 30 การ

เคลื่อนยายสารหนูสูสวนบนของลําตน ซึ่งเปนคุณสมบัติสําคัญ

ประการหนึ่งของพืชบําบัดที่ดี ธูปฤาษีมีความเหมาะสมในการ

เปนพืชบําบัด เน่ืองจากเปนพืชไฮเปอรแอคคูมิวเลชั่น ทนทาน มี

มวลชีวภาพสูง และดูดสะสม As(III) ไดดี ซึ่งเปนชนิดของสาร

หนูอนินทรียท่ีมีพิษรายแรงและยังเปนชนิดท่ีพบมากในพ้ืนที่ชุม

น้ําที่ยากแกการบําบัด 
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