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บทคัดยอ 

มลพิษจากโลหะหนักในดินเปนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญและตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เทคโนโลยีการฟนฟูพ้ืนที่

ปนเปอนโลหะหนักโดยใชพืชเปนที่ยอมรับและวิธีการที่ใชกันอยางกวางขวาง คือ การตรึงดวยพืชโดยการตรึงโลหะหนักไวที่บริเวณราก

และการสกัดดวยพืช ซึ่งโลหะหนักจากดินจะถูกดูดซึมแลวเคลื่อนยายไปสะสมในลําตนและใบ อยางไรก็ตามความเปนพิษของโลหะหนัก

ตอพืชบําบัดอาจเปนขอจํากัดของเทคโนโลยี ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับแบคทีเรียโดยเฉพาะในกลุมแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่มี

คุณสมบัติในการสรางสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไดและกรดอินทรียโมเลกุลขนาดเล็กชวยละลายโลหะหนักออกจากอนุภาคดิน 

ทําใหเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นบทความนี้ไดกลาวถึงแบคทีเรียละลายฟอสเฟตและบทบาทในการสงเสริมประสิทธิภาพ

ของเทคโนโลยีการฟนฟูดินปนเปอนโลหะหนักดวยพืชเพ่ือเปนแนวทางการใชประโยชนอยางยั่งยนืและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตอไป 
 

ABSTRACT 

 Heavy metal pollution in soil is a great environmental problem and must be resolved urgently. 

Phytoremediation technology is generally accepted and broadly applications are phytostabilization and 

phytoextraction that is either absorbtion by root or accumulation by leaves and stems, respectively. 

Unfortunately, limitation on phytoremediation is heavy metal toxicity to plant.  Interaction between plant and 

microbe, especially phosphate solubilizing bacteria, which produce plant growth regulators and also secrete low 

molecular weight organic acid for desorption of heavy metals from soil, could enhance efficiency of 

phytoremediation.  In this review, therefore, phosphate solubilizing bacteria and its role in enhancing the 

efficiency of heavy metal remediation were discussed; that is, guideline for sustainable and environmentally 

friendly application. 
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คําสําคัญ: โลหะหนัก  การฟนฟูสภาพแวดลอมดวยพืช  แบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

Keywords: Heavy metal, Phytoremediation, Phosphate solubilizing bacteria 
 

1. บทนํา 

ปญหาการปนเปอนโลหะหนักในดินสงผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยของมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอมเนื่องจากดินเปน

ทรัพยากรพ้ืนฐานและเปนแหลงที่อยูอาศัยท่ีสําคัญตอการ

ดํารงชีวิต การตกคางของโลหะหนักในดินสามารถแพรกระจายไป

ตามสวนตาง ๆ ของสภาวะแวดลอมและสุดทายเขาสูรางกายผาน

การบริโภคอาหารที่เพาะปลูกในดินที่ปนเปอนดวยโลหะหนักและ

อาจมีการสะสมปริมาณเพิ่มมากขึ้นไดตามลําดับขั้นการบริโภค 

ถาหากไดรับโลหะหนักในปริมาณสูงจะทําใหเสียชีวิตทันที แตถา

ไดรับปริมาณนอยเปนระยะเวลานานอาจกอใหเกิดภาวะผิดปกติ

ของรางกาย เชน การเกิดโรคมะเร็ง (Carcinogenicity) การ

กลายพันธุ (Mutagenicity) และการเกิดทารกวิรูปในหญิงที่

ตั้ งค ร รภ ได  (Teratogenicity) (Tchounwou et al., 2012) 

ปญหาการปนเปอนโลหะหนักสวนใหญเกิดจากการทําเหมืองแร

ห รือ การ ใช ส ารที่ มี โลหะหนั ก เป นองคป ระกอบ ในทาง

อุตสาหกรรม โลหะหนักหรือธาตุที่มีความเปนพิษสูง ไดแก ตะกั่ว 

สารหนู แคดเมียม ปรอท โครเมียมและแมงกานีส (Ahemad 

and Malik, 2011; Liu et al., 2013; Waterlot et al., 2013) 

สําหรับในประเทศไทยมีรายงานการปนเปอนโลหะหนักและ

กอใหเกิดปญหาอยางรุนแรง เชนรายงานการปนเปอนแคดเมียม

ในพ้ืนที่ทางการเกษตร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (Akkajit, 

2015) หรือการตกคางของสารหนู สังกะสี ตะก่ัว แคดเมียม 

เหล็ก โครเมียม และคอปเปอรในน้ําและสะสมในสิ่งมีชีวิต 

(Pongpetch and Amchuen, 2015) การตกคางของโลหะหนัก

สงผลเสียตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากเปนสารมลพิษที่ไมสามารถยอย

สลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ (Non-biodegradation) มี

ความคงทนและตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงเปนเรื่อง

ที่จําเปนที่จะหาวิธีในการบําบัดฟนฟูสภาพแวดลอมหรือดินที่

ปนเปอนโลหะหนัก 

วิธีการบําบัดฟนฟูดินปนเปอนโลหะหนักมักใชวิธีทาง

กายภาพเคมี  (Physico-chemical treatment) ซึ่ งใชตนทุน

คอนขางสู งและอาจทํ าใหดินมีคุณภาพลดลงและสูญ เสีย

สารอินทรียและความอุดมสมบูรณในดิน ปจจุบันจึงนิยมใช

เทคโนโลยีการบําบัดฟนฟูดวยพืชแทน (Phytoremediation 

technology) และกํ าลั งได รับ ความสนใจมากขึ้ น เรื่ อย  ๆ 

เนื่องจากเปนวิธีที่ปลอดภัย ไมทําลายสิ่งแวดลอม จัดวาเปน

เทคโนโลยีสีเขียว มีคาใชจายต่ําและไมกอใหเกิดสารพิษตกคางใน

พ้ืนที่บําบัด เทคโนโลยีการฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอนโลหะหนักดวยพืช

อาศัยกระบวนการที่พืชสามารถดูดซับ ดูดซึมโลหะหนักจาก

อนุภาคดินและนําไปสะสมไวตามสวนตาง ๆ ของพืช เชน ราก ลํา

ตน ใบ แตอยางไรก็ตามโลหะหนักสวนใหญมักมีความเปนพิษตอ

พืช ตัวอยางเชนในพ้ืนที่มีการปนเปอนโลหะหนักสูงพืชอาจตาย

ได เพราะมีผลไปยับยั้งการเติบโตและพัฒนาการของพืชซึ่งสงผล

โดยตรงตอประสิทธิภาพในการดูดซับดูดซึมโลหะหนักของพืช

บําบัด 

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการพัฒนาและการประยุกตใช การคนหาพืชบําบัดที่เหมาะสม

และจุลินทรียที่มีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับพืชจึงเปนเรื่องจําเปนท่ี

ตองคนหาและศึกษาวิจัย ในอาณาเขตรากพืช (Rhizosphere) 

มักพบจุลินทรียทนทานตอโลหะหนักที่อยูรวมกับพืชและสามารถ

สงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชวยในกระบวนการบําบัด

โลหะหนักได มีรายงานวากลไกสําคัญของจุลินทรียในเขตรากพืช

สามารถชวยลดความเปนพิษของโลหะหนักและสรางสารสงเสริม

การเจริญเติบโตของพืช (Khan et al., 2009) จุลินทรียกลุมท่ี

ไดรับความสนใจและมีการศึกษากันอยางกวางขวางเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการฟนฟูดินท่ีปนเปอนโลหะหนัก คือแบคทีเรีย

ละลายฟอส เฟต (Phosphate solubilizing bacteria, PSB) 

(He et al., 2010; Misra et al. , 2012; Oves et al. , 2013) 

การทําความเขาใจถึงบทบาทและคุณสมบัติของแบคทีเรียกลุมนี้

จึงจําเปนเพ่ือการประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

เทคโนโลยีการฟนฟูดินที่ปนเปอนโลหะหนักดวยพืช  
 

2. เทคโนโลยีการฟนฟสูภาวะแวดลอมดวยพืช 

เท ค โน โล ยี ก า รฟ น ฟู ส ภ าวะแ วด ล อม ด วยพื ช 

(Phytoremediation technology) ไดรับความสนใจและนิยม

นํามาใชแทนวิธีการฟนฟูทางเคมีเพื่อกําจัดหรือลดความเปนพิษ

ของโลหะหนักที่ปนเปอนในดินเน่ืองจากเปนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม เปนกระบวนการท่ีใชพืชในการกําจัดเปลี่ยนรูป

หรือลดความเปนพิษของสารมลพิษที่ปนเปอนและตกคางอยูใน
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สภาวะแวดลอม กลไกในการกําจัดสารมลพิษที่ปนเปอนของพืช

อาจเกิดไดทั้งวิธีการโดยตรง คือการยอยสลายสารมลพิษนั้น ๆ 

ในตนพืชและวิธีการโดยออม ไดแก การดูดซึม การดูดซับ การ

สะสม การลดความเปนพิษหรือการตรึงโลหะหนักที่ปนเปอนไว

บริเวณรากพืช ปจจุบันมีการบําบัดและฟนฟูดินที่ปนเปอนนิยมใช

วิธีทางกายภาพเคมีแตมีขอจํากัดเรื่องคาใชจายสูง และสงผลเสีย

ตอคุณภาพดินและสิ่งมีชีวิต จึงหันมาใชเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช

พืชเปนตัวดูดซึมและลดความเปนพิษของโลหะหนักกันมากข้ึน 

สําหรับการเปรียบเทียบคาใชจายแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นได

อยางชัดเจนวาการฟนฟูสภาวะแวดลอมดวยพืชเปนเทคโนโลยีทีม่ี

คาใชจายต่ําและมีประสิทธิภาพในการบําบัดฟนฟูดินที่ปนเปอน

โลหะหนัก 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาใชจายในกระบวนการฟนฟูดินท่ีปนเปอนโลหะหนัก (Glass, 1999) 

วิธีการ คาใชจาย (บาท/ตัน)* ขอจํากัด 

การหลอมดินใหเปนผลึกแกว (Vitrification) 2,400-13,600 ระยะเวลาตรวจสอบนาน 

การฝงกลบ (Land fill) 3,200-16,000 การขนสง/ การขุดคุย/ การตดิตามตรวจสอบ 

การบําบัดทางเคมี (Chemical remediation) 3,200-16,000 การนําสารปนเปอนกลับมาใชใหม 

การบําบัดดวยวิธกีารทางไฟฟา (Electrokinetics) 640-6,400 การติดตามตรวจสอบ 

การฟนฟูดวยพืช (Phytoremediation) 160-1,280 การกําจัดพืชหลังบําบัด 

*หมายเหตุ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 32 บาทตอ 1 เหรียญดอลลารสหรัฐ 
 

เทคโนโลยีการบําบัดฟนฟูสภาวะแวดลอมดวยพืช

สามารถทําไดหลายวิธีการ เชน  การทําให ระเหยดวยพืช 

(phytovolatilization) ก า ร ย อ ย ส ล า ย ด ว ย พื ช  (phyto-

degradation) การกระตุนดวยพืช (phytostimulation) การ

ต รึ งด ว ยพื ช  (Phytostabilization) แล ะก ารส กั ด ด วย พื ช 

(phytoextraction) ดังแสดงในรูปที่  1 (Favas et al., 2014) 

แตวิธีการท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายมีอยู 2 วิธี (Lorestani et 

al., 2013) ไดแก  

1. การตรึงดวยพืช พืชจะมีกระบวนการบางอยางท่ีทํา

ใหโลหะหนักในดินถูกตรึงหรือถูกจับไวท่ีเฉพาะบริเวณราก โลหะ

หนักเคลื่อนที่ไดนอยลงหรืออยูในรูปที่สิ่งมีชีวิตไมสามารถดูดซึม

ไปใชประโยชนไดจึงไมสามารถแพรกระจายไปยังสวนอื่น ๆ ของ

สภาวะแวดลอม พืชที่มีกระบวนการตรึงโลหะหนักจะมีกลไกใน

การทนทานตอความเปนพิษของโลหะหนัก ธาตุหรือโลหะจะ

ตกตะกอนไปอยูในรูปที่ไมละลายน้ําโดยสารที่ปลดปลอยจากราก 

(Root exudates) แลวถูกยึดไวกับดินบริเวณรอบรากพืช (Favas 

et al., 2014) ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีปองกันการแพรกระจายของ

โลหะไปปนเปอนในสภาวะแวดลอมอื่น ๆ ตัวอยางพืชที่ใชในการ

บําบัดโดยวิธกีารตรึงดวยพืช อาทิพืชในสกุล Cirsium (Ahemad, 

2015), Haumaniastrum, Eragrostis, Ascolepis, Gladiolus 

และ Alyssum (Favas et al., 2014) 

 

2. การสกัดดวยพืช เปนการกําจัดโลหะหนักออกจาก

ดิน (Removal technology) โดยรากพืชจะดูดโลหะหนักจาก

ดิ น แ ล ว เค ลื่ อ น ย า ย ไป ส ะ ส ม ใน ลํ า ต น แ ล ะ ใบ  (Metal 

accumulation) พืชสามารถสะสมโลหะหนักที่จําเปนสําหรับการ

เจริญเติบโตและการพัฒนา เชน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี คอป

เปอร แมกนีเซียม โมลิบดีนัมและนิกเกิล นอกจากนี้พืชเหลานี้ยัง

สามารถสะสมโลหะหนักท่ีไมทราบหนาท่ีทางชีวภาพตอการ

เจริญเติบโตไดดวย เชน แคดเมียม โครเมียม ตะก่ัว โคบอลต เงิน 

ซีลีเนียมและปรอท (Garbisu and Alkorta,  2001) วิธีการนี้มี

ปจจัยที่เปนขอจํากัด เชน การนําโลหะหนักไปใชประโยชนโดย

พืช (Metal bio-availability) ไมชัดเจนวาเพราะอะไรและความ

ทนทานของเซลลพืชตอความเปนพิษของโลหะหนัก ดังนั้นพืชท่ี

ใชในการบําบัดจึงควรมีความสามารถในการสะสมโลหะหนักโดย

ผานรากไดมากและสามารถเคลื่อนยายสารโลหะหนักไปสูสวน

ของตนพืชไดเปนอยางดี นอกจากนี้พืชควรมีกลไกในการลดความ

เปนพิษของสารโลหะหนักภายในเซลล (Metal detoxification) 

และมีความทนทานตอปริมาณสารโลหะหนักที่มีความเขมขนสูง 

ตัวอยางพืชท่ีเหมาะสม เชน แซลโซลา โซดา (Salsola soda) 

(Lorestani et al., 2013) ซึ่งเปนพืชลมลุกขนาดเล็กมีความสูง

ประมาณ  70 เซนติ เมตร พบได ในแถบ เมดิ เตอ เร เนี ยน 

เจริญเติบโตไดในดินท่ีมีความเค็ม นอกจากน้ียังพบวาสาบเสือ 

(Chromolaena odoratum) ผักกาดกบ (Gynura pseudo-

china) กระจุกไก  (Justicia procumbens) และ เทียนดอย 
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(Impatiens violaeflora) เปนพืชที่สามารถดูดซึมแคดเมียมได

ในปริมาณสูงและกระจุกไกนั้นยังสามารถดูดซึมสังกะสีไดใน

ปริมาณสูงอีกดวย (Pheanark, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เทคโนโลยกีารฟนฟสูภาพแวดลอมดวยพืช (Favas et al., 2014) 
 

3. การประเมินประสิทธิภาพของพืชในกระบวนการ

ฟนฟทูางชีวภาพ 

การประเมินประสิทธิภาพของพืชในกระบวนการฟนฟู

ทางชีวภาพสามารถทําไดจากการคํานวณปจจัยความเขมขนทาง

ชี วภ าพ  (Biological concentration factor, BCF) ซึ่ ง เป น

อัตราสวนปริมาณโลหะหนักสะสมในรากและในดิน (สมการที่ 1) 

(Yoon et al., 2006) ปจจัยการเคลื่อนยาย (Translocation 

factor, TF) เปนอัตราสวนปริมาณโลหะหนักสะสมบริเวณยอด

ตอรากพืช (สมการท่ี 2) (Cui et al., 2007; Li et al., 2007) 

แล ะ ค าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ ก า รส ะส ม ท างชี วภ าพ  (Biological 

accumulation coefficient, BAC) คํานวณไดจากอัตราสวน

ปริมาณโลหะหนักในยอดและในดิน (สมการที่ 3) (Li et al., 

2007; Cui et al., 2007) 

 

ปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ (BCF)  = ปริมาณโลหะหนักสะสมในราก/ปริมาณโลหะหนักสะสมในดิน (1) 

ปจจัยการเคลื่อนยาย (TF)   = ปริมาณโลหะหนักสะสมในยอด/ปริมาณโลหะหนักสะสมในราก (2) 

คาสัมประสิทธิ์การสะสมทางชีวภาพ (BAC) = ปริมาณโลหะหนักสะสมในยอด/ปริมาณโลหะหนักสะสมในดิน (3) 
 

พืชบําบัดจะมีศักยภาพและเหมาะกับการฟนฟูดินดวย

วิธีใด สามารถตัดสินใจไดดวยการคํานวณ BCF, TF และ BAC 

โดยถา BAC มากกวา 1 พืชจะสามารถสะสมโลหะหนักได

ปริมาณสูงและเหมาะท่ีจะนํามาใชในการฟนฟูทางชีวภาพ ถา

หาก TF และ BCF มากกวา 1 แสดงวาพืชชนิดนั้น ๆ เหมาะสม

กับการฟนฟูดินปนเปอนโลหะหนักดวยวิธีการสกัดดวยพืชและ

การตรึงดวยพืช ตามลําดับ (Yoon et al., 2006; Cui et al., 

2007; Li et al., 2007) การเคลื่อนยายของโลหะหนักจาก

บริเวณรากไปยอดไดมาก (TF>1) แสดงวาพืชนั้นมีคุณสมบัติใน

การดูดซับโลหะหนักจากดินเขาสูรากแลวเคลื่อนยายไปสะสม

บริเวณยอด พืชชนิดนี้สามารถทนทานตอโลหะหนักไดสูงและมี

กลไกในการกําจัดความเปนพิษจึงเหมาะที่จะใชในกระบวนการ

สกัดดวยพืช (Ghosh and Singh, 2005; Cui et al., 2007) 

นอกจากนี้หากมีการสะสมโลหะหนักเฉพาะบริเวณบริเวณรากพืช 

(BCF>1) แสดงวาพืชเหมาะสมกับกระบวนการตรึงดวยพืช 

ปจจัยสําคัญตอการบําบัดโลหะปนเปอนในดินขึ้นอยูกับ

ชนิดพันธุพืชซึ่งแบงออกเปนกลุมตามความสามารถในการดูดซึม

โลหะหนัก (รูปที่ 2) ไดแก (Baker, 1981) 

1. เอกซคลูเดอร (Excluder) เปนกลุมพืชที่ดูดซึมโลหะ

หนักไดไมคอยดีนักมีกลไกในการเลี่ยงการดูดซึมและการสะสม



บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 46 เลมที่ 4 647 

 

โลหะหนัก ถึงแมวาในดินจะมีปริมาณโลหะหนักสูงก็ตามพืชกลุม

นี้จะดูดซึมและสะสมโลหะหนักไดเพียงเล็กนอยเทานั้น อยางไรก็

ตามเมื่อโลหะหนักในดินเพ่ิมมากข้ึนจนพืชเสียกลไกในการ

ปองกันก็จะกอใหเกิดความเปนพิษตอพืชกลุมนี้  

2. แอคคิวมูเลเตอร (Accumulator) เปนกลุมพืชที่

สามารถดูดซึมและสะสมโลหะหนักไดดีในเนื้อเยื่อสวนตาง ๆ เมื่อ

มีการดูดซึมผานรากแลวจะเคลื่อนยายไปสะสมตามสวนอื่น ๆ 

เชน ลําตน ใบ จากนั้นจะมีกลไกการลดความเปนพิษหรือเปลี่ยน

รูปโลหะหนักในเน้ือเยื่อพืช แตพืชกลุมนี้ เมื่อมีการสะสมไป

ระยะเวลาหรือความเขมขนหน่ึงจากนั้นการสะสมของโลหะหนัก

ในพืชจะคงท่ี 

3. ไฮเปอรแอคคิวมู เลเตอร (Hyperaccumulator) 

เปนกลุมพืชที่มีความสามารถสูงในการสะสมโลหะหนัก ถึงแมวา

ในดินจะมี โลหะหนักเพียงปริมาณเล็กนอย พืชกลุม น้ีจะมี

ความสามารถในการดูดซึมโลหะหนักสะสมไวในเนื้อเยื่อสวนตาง 

ๆ ไดดีและสวนใหญจะเปนพืชขนาดเล็กที่ตองใชพลังงานมาก  

พืชบําบัดท่ีจะนํามาใชบําบัดโลหะหนักจะตองเปนพืชท่ีทนตอ

ปริมาณโลหะสูง (Metallophyte) ซึ่งพืชมีกลไกการนําเขาไป

สะสมภายในเซลล (Metal accumulation) และการหลีกเลี่ยง

โลหะหนักคือไมนําเขาไปสะสม (Metal exclusion) ซึ่ งการ

นําเขาไปสะสมภายในเซลลพืชจะมีกระบวนการทําลายหรือลด

ความเปนพิษของโลหะหนัก (Detoxification) ดังนั้นพืชที่เปน

เอกซคลูเดอรจะสามารถสะสมโลหะหนักไดในปริมาณนอยหรือ

สะสมเฉพาะบริเวณรากเทานั้นจึงมีความสามารถในการตรึงหรือ

ลดการเคลื่อนยายโลหะหนักไวในดินไดดีกวา แตในทางตรงกัน

ขามพืชที่เปนแอคคิวมูเลเตอรและไฮเปอรแอคคิวมูเลเตอรจะมี

ความสามารถในการสะสมโลหะหนักไดสูง โดยรากดูดและ

เคลื่อนยายไปสะสมในสวนลําตนและใบและมีกลไกในการทําลาย

หรือลดความเปนพิษของโลหะหนัก การใชเทคโนโลยีการฟนฟู

สภาพแวดลอมดวยพืชในประเทศไทยยังมีนอย ดังนั้นจึงควรมี

การศึกษาและพัฒนากันอยางตอเนื่องโดยคนหาพืชบําบัดที่

เหมาะสมและเก็บรวมรวมสายพันธุและบูรณาการเทคโนโลยีให

เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป 

 
รูปที ่2 การจําแนกพืชบําบัดตามความสามารถในการดูดซึมโลหะหนักในดินโดยไฮเปอรแอคคิวมูเลเตอรเปนพืชกลุมที่มี

ความสามารถในการดูดซึมโลหะหนักไดดีถึงแมวาในดินจะมีโลหะหนักปริมาณนอย แอคคิวมูเลเตอรเปนพืชกลุมที่ดูดซึม

โลหะหนักไดดีเชนกันแตเมื่อถึงความเขมขนที่ไมสามารถดูดซึมได พืชจะหยุดการสะสมโลหะหนักในเซลล และเอกซคลู

เดอรเปนพืชกลุมท่ีดูดซึมโลหะหนักไดนอยที่สุดถึงแมในดินจะมีโลหะหนักในปริมาณมากก็ตามและเมื่อมีมากเกินไปความ

เปนพิษของโลหะหนักจะทําใหพืชตายได (ดัดแปลงจาก Khan et al., 2009) 

 

4. แบคทีเรียละลายฟอสเฟตทนทานโลหะหนัก 

 การคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตทนทานโลหะ

หนักมักสามารถทําโดยการคัดกรองแบคทีเรียจากแหลงธรรมชาติ

ที่ปนเปอนโดยโลหะหนัก เชน ดินบริเวณใกลเขตการทําเหมืองแร 

โรงงานอุตสาหกรรม บริเวณที่ปนเปอนน้ํ ามันและนาขาว 

(Pheanark, 2010 ; Gupta e t a l., 2007; Susilowati and 

Syekhfani, 2014)  สามารถทําไดโดยเจริญแบคทีเรียบนอาหาร

เลี้ยงเชื้อคัดเลือกท่ีนิยม คืออาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง Pikovskaya ซึ่ง

แบคทีเรียที่สามารถละลายฟอสเฟตที่อยูในรูปไตรแคลเซียม บิส 

(ฟอสเฟต) (Ca3(PO4)2) และใชกลูโคสเปนแหลงคารบอนและ
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แอม โม เนี ย มซั ล เฟ ต  ((NH4)2SO4) เป น แห ล ง ไน โต ร เจน 

(Pikovskaya, 1948) แตวิธีการนี้ทําใหเกิดขอสงสัยวาถาหาก

แบคทีเรียไมสามารถทําใหเกิดบริเวณใสบนอาหารแข็งแตสามารถ

ละลายฟอสเฟตอนินทรียชนิดอื่น ๆ ในอาหารเหลวได ดังน้ันจึงได

มีการปรับปรุงวิธีการคัดแยกโดยการเติมบรอมฟนอล บลู 

(bromophenol blue) เปนอินดิเคเตอรในการตรวจผล (Gupta 

et al., 1994) ตอมามีการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเช้ือเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตใหสูงข้ึน

โดยพบวาปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟต ไดแกกลูโคส (20 

กรัมตอลิตร) และแมกนีเซียมคลอไรด (10 กรัมตอลิตร) โดย

อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเหมาะสมคือ National Botanical Research 

Institute's Phosphate (NBRIP) การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียใน

อาหารเลี้ยงเช้ือ NBRIP จะมีปริมาณการละลายฟอสเฟตมากกวา

อาหารเลี้ยงเช้ือ Pikovskaya ถึง 3 เทา (Nautiyal, 1999) 

ขอจํากัดหนึ่งของเทคโนโลยีการฟนฟูทางชีวภาพ คือ

ความเปนพิษของโลหะหนักที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช

บําบัดเปนปจจัยจํากัดดานการเจริญเติบโตและการยึดเกาะ

อนุภาคดินของโลหะหนักทําใหประสิทธิภาพการฟนฟูลดนอยลง 

ดังนั้นแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่ชวยลดความเปนพิษและ

ทนทานโลหะหนักจะเปนตัวชวยที่นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การฟนฟูสภาพแวดลอมปนเปอนโลหะหนักดวยพืชไดโดยอาศัย

ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับแบคทีเรีย (Ahemad, 2015; Paul 

and Sinha, 2015) การทดสอบความทนทานโลหะหนักของ

แบคทีเรียละลายฟอสเฟตวิธีที่นิยมและใชกันอยางแพรหลาย คือ 

Agar dilution method เพื่อหาคาความเขมขนต่ําสุดในการ

ยับ ยั้ งก าร เจริญ ของเชื้ อ แบคที เรี ย  (M inimal inhibitory 

concentration, MIC) อาทิกรณีของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต

สาย พันธุ  Bacillus sp. KUPSB16 มี ค า  MIC ต อแคดเมี ยม  

เฮกซะวาเลนโครเมียม ตะกั่วและสังกะสีเทากับ 5.0, 6.8, 4.8 

และ 11.0 มิลลิโมลาร ตามลําดับ (Paul and Sinha, 2015) 

กลไกที่แบคทีเรียละลายฟอสเฟตใชลดความเปนพิษโลหะหนัก 

(รูปที่ 3) ไดแก 1) การตกตะกอนทางชีวภาพ 2) การขับสารพิษ

ออกนอกเซลล เชน ระบบการขับโลหะหนักออกจากเซลล 

(Active efflux pump) 3) การดูดซับทางชีวภาพไวที่ เยื่อหุม

เซลล เชน การสรางสารประกอบเชิงซอนที่มีหมูไทออล (Thiol) 

หรือสารหมูซัลฟไฮดริล (Sulfhydryl group) จับกับโลหะหนัก

และทําใหโลหะหนักกลายเปนสารประกอบเชิงซอน 4) การ

ละลายโลหะหนัก 5) การเติมหมูเมธทิว (Methylation) 6) การ

เก็บกักภายในเซลล 7) การสรางเมไธโอนีนจับกับโลหะหนัก  

8) การออกซิเดชัน 9) การดูดซึมทางชีวภาพโดยการหลอมรวม

กับไซเดอโรฟอร และ 10) การรีดักชัน (Ahemad, 2015) 

 
 

 
รูปที่ 3 กลไกการลดความเปนพิษของโลหะหนักโดยแบคทีเรยีละลายฟอสเฟต (ดัดแปลงจาก Ahemad, 2015)
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5. การสงเสริมการเจริญ เติบโตของพืชบําบัดโดย

แบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

โลหะหนักมีคุณสมบัติท่ีคงทนในสภาวะแวดลอมและ

ถูกยอยสลายทางชีวภาพไดยาก ในกรณีมีการปนเปอนโลหะหนัก

ความเขมขนสูงจะทําใหเกิดสภาวะเครียดในพืช ยับยั้งการทํางาน

ทางสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ความ

ทนทานตอสภาวะแวดลอมจะลดนอยลงและถูกบุกรุกโจมตีโดย

เช้ือกอโรคไดงายข้ึน (Ma et al., 2011) ทําใหประสิทธิภาพการ

บําบัดโลหะหนักลดลง แตอยางไรก็ตามโลหะหนักสามารถเปลี่ยน

รูปไดโดยลดความเปนพิษลงไดโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรียดิน 

เชน แบคทีเรียละลายฟอสเฟตและสังเคราะหกรดอินโดลแอซีติก

สายพันธุ Cellulosimicrobium cellulans KUCr3 (Chatter-

jee e t  a l . ,  2 0 0 9 ) , Pseudomonas sp.  NBRI 4 0 1 4 

(Rajkumar et al., 2005) มีความทนทานตอเฮกซาวาเลน

โครเมียมซึ่งมีความเปนพิษสูงโดยแบคทีเรียนี้ลดความเปนพิษโดย

การเปลี่ยนรูปเฮกซาวาเลนโครเมียมกลายเปนไตรวาเลนโครเมยีม

ที่ความเปนพิษนอยกวาโดยกระบวนการรีดักชันหรือการกําจัด

ความเปนพิษ ซึ่งกลไกนี้เปนประโยชนอยางมากเมื่อแบคทีเรียเขา

ครอบครองในเขตรากพืช สําหรับกิจกรรมของแบคทีเรียละลาย

ฟอสเฟตท่ีมีบทบาทในการฟนฟูดินปนเปอนโลหะหนัก ไดแก 

5.1 การสรางกรดอนิทรีย 

การยึดเกาะของโลหะหนักกับอนุภาคดินเปนปจจัยหนึ่ง

ที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการฟนฟูดินดวยพืช เปนการยากที่พืช

จะดูดซึมผานรากหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนคุณสมบัติโครงสรางที่

ยึดจับกันอยางเหนียวแนนระหวางอนุภาคดินกับโลหะหนักได 

แบคทีเรียละลายฟอสเฟตจะสรางกรดอินทรียโมเลกุลขนาดเล็กที่

มีคุณสมบัติเปนสารคีเลติง (Chelating agents) เชน กรดแลคติก 

(Lactic acid) กรดซิตริก (Citric acid) กรด 2-คีโตกลูโคนิก (2-

Keto gluconic acid) กรดมาลิก (Malic acid) กรดไกลโคลิก 

(Glycolic acid) กรดออกซาลิก (Oxalic acid) กรดมาโลนิก 

(Malonic acid) กรดทราทาริก (Tartaric acid) กรดวาเลอริก 

(Vareric acid) ก รด พิ ซ ซิ ดิ ก  (Picidic acid) ก ร ด ซั ค ซิ นิ ก 

(Succinic acid) และกรดฟอรมิก (Formic acid) เปนตน เมื่อ

สารเหลานี้หลั่งออกมาภายนอกเซลลจะมีคุณสมบัติในการละลาย

โลหะหนักที่ยึดเกาะอยูกับอนุภาคดินหรือสามารถเปลี่ยนรูปจาก

ไมละลายน้ําเปนละลายน้ําได เชน นิกเกิล (Becerra-Castro et 

al., 2011) คอป เปอร  (Li and Ramakrishna, 2011) และ

สังกะสี (He et al., 2013) นอกจากการชวยละลายโลหะหนัก

ออกจากอนุภาคดิน แบคทีเรียละลายฟอสเฟตยังชวยละลายธาตุ

ฟอสฟอรัสในดินทําใหพืชสามารถนําไปใชประโยชนในการ

เจริญเติบโตไดอีกดวย (Becerra-Castro et al., 2011) เพราะวา

ฟอสฟอรัสในดินสวนใหญอยูในรูปสารประกอบฟอสเฟต เชน 

สารประกอบอนินทรีย ไดแก อะปาไทต (Apatite) ไฮดรอกซี- 

อ ะ ป า ไ ท ต  (Hydroxyapatite)  แ ล ะ อ อ ก ซี อ ะ ป า ไ ท ต 

(Oxyapatite) หรือสารประกอบอินทรีย ไดแก อินโนซิทอล 

ฟ อ ส เฟ ต  (Inositol phosphate) ฟ อ ส โฟ โม โน เอส เท อร 

(Phosphomonoesters) ฟ อ ส โฟ ได เอ ส เท อร  (Phospho-

diesters) และฟอสโฟไตรเอสเทอร (Phospho-triesters) เปน

จํานวนมากประมาณ 400 ถึง 1,200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมดิน 

(Ahemad et al., 2009) แตเปนที่นาเสียดายวาฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนตอพืชและพืชดึงดูดไปใชประโยชนไดมี ไม เกิน 1 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัมดิน (Goldstein, 1994) เนื่องจากฟอสฟอรัส

ในดินมักรวมตัวและเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนอื่น ๆ กับธาตุ

อ่ืน เชน ไฮดรัสออกไซดของเหล็ก อลูมิเนียมและแมงกานีสเปน

ผลใหฟอสฟอรัสถูกตรึงหรืออยูในรูปที่ไมละลายน้ําอยูกับอนุภาค

ดิน ดังน้ันแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่สามารถสังเคราะหกรด

อินทรียเปนการชวยละลายโลหะหนักออกจากดิน ดังนั้นกิจกรรม

ของแบคทีเรียนี้จึงเหมาะสมกับการใชรวมกับพืชที่เปนแบบการ

สกัดดวยพืชโดยใชรวมกับพืชกลุมไฮเปอรแอคคิวมูเลเตอรจะทํา

ใหการบําบัดโลหะหนักในดินมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

5.2 การสังเคราะหไซเดอโรฟอร 

 ไซเดอโรฟอร  (Siderophore) มีบทบาทสําคัญ ใน

กระบวนการสนับสนุนการนําธาตุเหล็กไปใชประโยชนของพืช

ภายใตสภาวะปริมาณธาตุเหล็กมีจํากัด โดยแบคทีเรียละลาย

ฟอสเฟตจะสรางและปลดปลอยสารไซเดอโรฟอรน้ําหนักโมเลกุล

ต่ําและมีความจําเพาะเจาะจงออกมาเพ่ือจับกับธาตุเหล็ก (Iron 

chelating agent) (Schalk et al., 2011) ธาตุเหล็กที่พบสวน

ใหญอยูในรูปเฟอริคไอออนและอยูในรูปของสารประกอบท่ี

ละลายน้ําไดนอยหรือไมละลายน้ํา เชน ไฮดรอกไซดและออก

ซีไฮดรอกไซดซึ่งธาตุเหล็กที่ละลายน้ําไดในดินสวนใหญ ไม

เพียงพอตอการเจริญเติบโตของทั้งพืชและแบคทีเรีย (Ahemad 

and Kibret, 2013) ไซเดอโรฟอรทําใหธาตุเหล็กละลายและถูก

ขนสงเหล็กเขาสูพืช และจากรายงานการศึกษายังพบวาสามารถ

จับกับธาตุหรือโลหะหนักชนิดอ่ืน ๆ ไดดีอีกดวย เชน แมกนีเซียม 
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แมงกานีส โครเมียม แกลเลียม สังกะสี แคดเมียม นิกเกิล สารหนู 

ตะก่ัวและสารกัมมันตรังสี (Nair et al., 2007; Rajkumar et 

al., 2010; Schalk et al., 2011) คุณสมบัติในการแยงจับธาตุ

เหล็กของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตทําใหสามารถควบคุมปริมาณ

เชื้อจุลินทรียกอโรคพืชได นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาวา 

ไซเดอโรฟอรสามารถลดความเปนพิษของโลหะหนักที่ปนเปอนใน

ดินบางชนิ ดที่ ได ด วย  ดั งนั้ นจะ เห็นได วา ไซเดอโรฟอรมี

ความสําคัญมากทั้งในแงของการสงเสริมการเจริญเติบโตและการ

ลดภาวะเครียดจากโลหะหนักตอพืชไดเชนเดียวกัน (Gamalero 

and Glick, 2012) ตัวอยางเชน แบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

Enterobacter sp. NBRI K28 ผลิตไซเดอโรฟอรปริมาณสูงชวย

กระตุนการเจริญเติบโตของผักกาดเขียว (Brassica juncea) 

และชวยสนับสนุนการฟนฟูดวยพืชดวยวิธีการสกัดดวยพืชใหมี

ประสิทธิภาพโดยผักกาดเขียวมีการสะสม นิกเกิล สังกะสี และ

โครเมียมในสวนตาง ๆ ของเนื้อเยื่อเพ่ิมมากขึ้น (Kumar et al., 

2008) 

5.3 การสังเคราะหกรดอนิโดลแอซีติก  

กรดอินโดลแอซีติก (Indole-3-acetic acid, IAA) เปน

ฮอรโมนพืชหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่สําคัญชนิด

หนึ่งในกลุมออกซิน (Auxin) แบคทีเรียผลิตกรดอินโดลแอซีติก 

เปนกลุมของแบคทีเรียที่นํามาใชประโยชนกันอยางแพรหลายทั้ง

ทางดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนทางดาน

สิ่งแวดลอมนั้นมีรายงานวาแบคทีเรียละลายฟอสเฟตสามารถ

ฟนฟูสภาวะแวดลอมที่ปนเปอนดวยโลหะหนักไดโดยการสราง

กรดกรดอินโดลแอซีติกสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชบําบัดทํา

ใหพืชเจริญเติบโตไดดข้ึีนและกําจัดโลหะหนักในดินไดมากขึ้นดวย 

(Darya et al., 2010) แตขอจํากัดของการสังเคราะหกรดอินโดล

แอซีติกของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตนั้นตองการกรดอะมิโนทริป

โตเฟนเปนสารตั้งตนของวิถีสังเคราะหและความเปนพิษของโลหะ

หนัก เชน คอปเปอรและแคดเมียมอาจมีผลยับยั้งการสังเคราะห

กรดอินโดลแอซีติกของแบคทีเรีย (Kamnev et al., 2005) 

5.4 การสังเคราะหเอนไซมเอซีซีดีอะมิเนส  

เ อ น ไ ซ ม เ อ ซี ซี ดี อ ะ มิ เ น ส  ( ACC ( 1-amino 

cyclopropane-1-carboxylate)-deaminase) เปน เอนไซม ท่ี

ชวยลดระดับเอทธลิีนในพืชเมื่ออยูในสภาวะเครียดจากความเปน

พิษของโลหะหนัก พืชมีการตอบสนองและการปรับตัวโดยการ

สรางเอทธิลีน พืชบําบัดท่ีเจริญเติบโตในดินปนเปอนโลหะหนักจะ

มีการสรางเอทธิลีนจะสูงข้ึนอยางมากจนมีผลไปยับยั้งการ

เจริญเติบโตของอวัยวะสวนตาง ๆ โดยเฉพาะรากซึ่งเปนบริเวณ

สําคัญในการดึงดูดหรือตรึงโลหะหนักในดิน แบคทีเรียละลาย

ฟอสเฟตสรางเอนไซมเอซีซีดีอะมิเนสเพื่อลดระดับเอทธิลีนในพืช

ใหต่ําลงโดยท่ีเอนไซมเอซีซีดีอะมิเนสจะยอยสลายเอซีซี สาร

ตัวกลางของการสังเคราะหเอทธิลีน ทําใหระดับเอทธิลีนลดลง

และเกิดผลพลอยไดที่เปนประโยชน 2 ชนิด ไดแก แอมโมเนีย

และแอลฟาคีโตบิวทิเรตซึ่งเปนแหลงไนโตรเจนสําหรับการเจริญ

ของแบคทีเรียตอไป ดังนั้นแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่สามารถ

สรางเอนไซมเอซีซีดีอะมิเนสไดและครอบครองเขตรากพืชกลุม

ไฮเปอรแอกคิวมิวเลเตอร จะทําใหระบบรากเจริญเติบโตและดูด

ซึมโลหะหนักไดดียิ่งข้ึน (Arshad et al., 2007) 

 
รูปที่ 4 บทบาทของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในการสรางสารเพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการบําบัดโลหะหนักดวยวิธกีารตรึงดวยพืชและ

การสกัดดวยพืช (ดัดแปลงจาก Ahemad, 2015) 
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6. สรุปและขอเสนอแนะ 

การใชแบคที เรียละลายฟอสเฟตเพื่ อฟ นฟู พ้ืนที่

ปนเปอนโลหะหนักในดินจําเปนตองมีการศึกษาคนควาคนหาพืช

ไฮเปอรแอกคิวมิวเลเตอรท่ีสามารถสะสมโลหะหนักไดในปริมาณ

สูง โดยเก็บรวมรวมพันธุที่เหมาะสมกับประเทศไทยและควร

ศึกษารวบรวมสายพันธุแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่สามารถอยู

รวมกับพืชและทนทานตอความเปนพิษของโลหะหนักและเปน

สายพันธุที่ควบคุมหรือตอตานโรคพืชไดดี เน่ืองจากความเปนพิษ

ของโลหะหนักทําใหพืชออนแอ ติดเช้ือโรคพืชไดงาย ดังนั้นจึง

จําเปนท่ีจะตองใชแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติในการตานเช้ือโรคพืช

รวมดวยจะเปนทางเลือกที่ดีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 

แต ท้ังนี้แบคทีเรียบางชนิดเปนสายพันธุฉวยโอกาสกอโรคใน

มนุษย เชน Pseudomonas aeruginosa ดังน้ันหากตองการนํา

แบคทีเรียไปใชในพ้ืนที่จริงจําเปนตองพิจารณาจริยธรรมและ

กฎหมายสิ่งแวดลอมดวย นอกจากนี้ควรศึกษาชนิดของโลหะ

หนักใหหลากหลายเนื่องจากในปจจุบันมีการศึกษากันเพียงไมกี่

ชนิด เชน นิกเกิล คอปเปอร สังกะสีและโครเมียมแตโลหะหรือ

ธาตุที่มีความเปนพิษสูง เชน สารหนู แคดเมียม ตะก่ัวและปรอท

ยังมีนอย 

เทคโนโลยีการฟนฟูสภาพแวดลอมดวยพืชตองอาศัย

ระยะเวลาในการดําเนินการ ดัง น้ันจึงควรเลือกพืชบํ าบัด

ประสิท ธิภ าพ สู ง เช น  พื ช ไฮ เป อรแอคคิ วมู เล เตอ ร ท่ี มี

ความสามารถสูงในการสะสมโลหะหนัก มีความทนทานตอความ

เปนพิษของโลหะหนักและเจริญเติบโตไดในสภาพแวดลอมของ

แตละพื้นที่ นอกจากนี้จุลินทรียดินกลุมแบคทีเรียละลายฟอสเฟต

ก็มีความสําคัญเชนกัน ในแงของการชวยละลายโลหะหนักที่จับ

อยูกับอนุภาคของดินและการสรางสารควบคุมการเจริญเติบโต

ของพืชซึ่งเปนปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรียที่จะเพ่ิม

ประสิทธิภาพเทคโนโลยีการฟนฟูดินท่ีปนเปอนโลหะหนักใหดี

ยิ่งข้ึน 
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