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บทคัดยอ
มลพิษจากโลหะหนั กในดินเปนปญ หาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เทคโนโลยีการฟนฟูพื้นที่
ปนเปอนโลหะหนักโดยใชพืชเปนที่ยอมรับและวิธีการที่ใชกันอยางกวางขวาง คือ การตรึงดวยพืชโดยการตรึงโลหะหนักไวที่บริเวณราก
และการสกัดดวยพืช ซึ่งโลหะหนักจากดินจะถูกดูดซึมแลวเคลื่อนยายไปสะสมในลําตนและใบ อยางไรก็ตามความเปนพิษของโลหะหนัก
ตอพื ชบําบัดอาจเป นขอจํ ากัดของเทคโนโลยี ปฏิสัมพั นธระหวางพืชกับแบคทีเรียโดยเฉพาะในกลุม แบคที เรียละลายฟอสเฟตที่ มี
คุณสมบัติในการสรางสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไดและกรดอินทรียโมเลกุลขนาดเล็กชวยละลายโลหะหนักออกจากอนุภาคดิน
ทําใหเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบทความนี้ไดกลาวถึงแบคทีเรียละลายฟอสเฟตและบทบาทในการสงเสริมประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีการฟนฟูดินปนเปอนโลหะหนักดวยพืชเพื่อเปนแนวทางการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตอไป

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.

644

KKU Science Journal Volume 46 Number 4

Review

คําสําคัญ: โลหะหนัก การฟนฟูสภาพแวดลอมดวยพืช แบคทีเรียละลายฟอสเฟต
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1. บทนํา
ปญ หาการปนเปอนโลหะหนักในดินสงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอมเนื่องจากดินเปน
ทรั พ ยากรพื้ น ฐานและเป น แหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ สํ า คั ญ ต อ การ
ดํารงชีวิต การตกคางของโลหะหนักในดินสามารถแพรกระจายไป
ตามสวนตาง ๆ ของสภาวะแวดลอมและสุดทายเขาสูรางกายผาน
การบริโภคอาหารที่เพาะปลูกในดินที่ปนเปอนดวยโลหะหนักและ
อาจมีการสะสมปริมาณเพิ่มมากขึ้นไดตามลําดับขั้นการบริโภค
ถาหากไดรับโลหะหนักในปริมาณสูงจะทําใหเสียชีวิตทันที แตถา
ไดรับปริมาณนอยเปนระยะเวลานานอาจกอใหเกิดภาวะผิดปกติ
ของร า งกาย เช น การเกิ ด โรคมะเร็ ง (Carcinogenicity) การ
กลายพั น ธุ (Mutagenicity) และการเกิ ด ทารกวิ รู ป ในหญิ ง ที่
ตั้ งค รรภ ได (Teratogenicity) (Tchounwou et al., 2012)
ปญหาการปนเปอนโลหะหนักสวนใหญเกิดจากการทําเหมืองแร
ห รื อ การใช ส ารที่ มี โลห ะห นั กเป น องค ป ระ กอบ ใน ทาง
อุตสาหกรรม โลหะหนักหรือธาตุที่มีความเปนพิษสูง ไดแก ตะกั่ว
สารหนู แคดเมีย ม ปรอท โครเมี ย มและแมงกานีส (Ahemad
and Malik, 2011; Liu et al., 2013; Waterlot et al., 2013)
สํ าหรั บ ในประเทศไทยมี รายงานการปนเป อ นโลหะหนั ก และ
กอใหเกิดปญหาอยางรุนแรง เชนรายงานการปนเปอนแคดเมียม
ในพื้ น ที่ ท างการเกษตร อํ า เภอแม ส อด จั งหวัด ตาก (Akkajit,
2015) หรือ การตกค า งของสารหนู สั งกะสี ตะกั่ ว แคดเมี ย ม
เหล็ ก โครเมี ย ม และคอปเปอร ในน้ํ า และสะสมในสิ่ ง มี ชี วิ ต
(Pongpetch and Amchuen, 2015) การตกคางของโลหะหนัก
สงผลเสียตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากเปนสารมลพิษที่ไมสามารถยอย
สลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ (Non-biodegradation) มี
ความคงทนและตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงเปนเรื่อง
ที่จํ าเป นที่จะหาวิธีในการบํ าบัดฟ น ฟู สภาพแวดลอมหรือดินที่
ปนเปอนโลหะหนัก
วิธีการบําบัดฟนฟูดินปนเปอนโลหะหนักมักใชวิธีทาง
กายภาพเคมี (Physico-chemical treatment) ซึ่ ง ใช ต น ทุ น
ค อ นข า งสู ง และอาจทํ า ให ดิ น มี คุ ณ ภาพลดลงและสู ญ เสี ย
สารอิ น ทรี ย แ ละความอุ ด มสมบู ร ณ ในดิ น ป จ จุ บั น จึ ง นิ ย มใช
เทคโนโลยี ก ารบํ า บั ด ฟ น ฟู ด ว ยพื ช แทน (Phytoremediation

technology) และกํ า ลั ง ได รั บ ความสนใจมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
เนื่ อ งจากเป น วิธีที่ ป ลอดภั ย ไม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม จั ด ว าเป น
เทคโนโลยีสีเขียว มีคาใชจายต่ําและไมกอใหเกิดสารพิษตกคางใน
พื้นที่บําบัด เทคโนโลยีการฟนฟูพื้นที่ปนเปอนโลหะหนักดวยพืช
อาศัย กระบวนการที่ พื ชสามารถดู ด ซั บ ดู ด ซึ ม โลหะหนั ก จาก
อนุภาคดินและนําไปสะสมไวตามสวนตาง ๆ ของพืช เชน ราก ลํา
ตน ใบ แตอยางไรก็ตามโลหะหนักสวนใหญมักมีความเปนพิษตอ
พืช ตัวอยางเชนในพื้นที่มีการปนเปอนโลหะหนักสูงพืชอาจตาย
ได เพราะมีผลไปยับยั้งการเติบโตและพัฒนาการของพืชซึ่งสงผล
โดยตรงตอประสิทธิภ าพในการดู ดซับ ดู ดซึม โลหะหนั กของพื ช
บําบัด
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาและการประยุกตใช การคนหาพืชบําบัดที่เหมาะสม
และจุลินทรียที่มีป ฏิสัมพันธเชิงบวกกั บพืชจึงเป นเรื่องจํ าเปน ที่
ตองคนหาและศึกษาวิจั ย ในอาณาเขตรากพืช (Rhizosphere)
มักพบจุลินทรียทนทานตอโลหะหนักที่อยูรวมกับพืชและสามารถ
สงเสริมการเจริญ เติบ โตของพืชและชวยในกระบวนการบํ าบั ด
โลหะหนักได มีรายงานวากลไกสําคัญของจุลินทรียในเขตรากพืช
สามารถชวยลดความเปนพิษของโลหะหนักและสรางสารสงเสริม
การเจริญ เติ บ โตของพื ช (Khan et al., 2009) จุ ลิ น ทรียก ลุม ที่
ได รับ ความสนใจและมี ก ารศึ ก ษากั น อย างกวางขวางเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการฟ นฟู ดิน ที่ ป นเป อ นโลหะหนั ก คื อ แบคที เรีย
ละลายฟอสเฟต (Phosphate solubilizing bacteria, PSB)
(He et al., 2010; Misra et al., 2012; Oves et al., 2013)
การทําความเขาใจถึงบทบาทและคุณสมบัติของแบคทีเรียกลุมนี้
จึ ง จํ า เป น เพื่ อ การประยุ ก ต ใช ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เทคโนโลยีการฟนฟูดินที่ปนเปอนโลหะหนักดวยพืช

2. เทคโนโลยีการฟนฟูสภาวะแวดลอมดวยพืช
เท ค โน โล ยี ก ารฟ น ฟู ส ภ าวะ แ วด ล อ ม ด วย พื ช
(Phytoremediation technology) ได รับ ความสนใจและนิย ม
นํามาใชแทนวิธีการฟนฟูทางเคมีเพื่อกําจัดหรือลดความเปนพิษ
ของโลหะหนักที่ปนเปอนในดินเนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เปนกระบวนการที่ ใชพืชในการกําจัดเปลี่ยนรูป
หรือลดความเปนพิษของสารมลพิษที่ปนเปอนและตกคางอยูใน

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4

สภาวะแวดลอม กลไกในการกําจัดสารมลพิษที่ปนเปอนของพืช
อาจเกิดไดทั้งวิธีการโดยตรง คือการยอยสลายสารมลพิษนั้น ๆ
ในตนพืชและวิธีการโดยออม ไดแก การดูดซึม การดูดซับ การ
สะสม การลดความเปนพิษหรือการตรึงโลหะหนักที่ปนเปอนไว
บริเวณรากพืช ปจจุบันมีการบําบัดและฟนฟูดินที่ปนเปอนนิยมใช
วิธีทางกายภาพเคมีแตมีขอจํากัดเรื่องคาใชจายสูง และสงผลเสีย
ตารางที่ 1
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ตอคุณภาพดินและสิ่งมีชีวิต จึงหันมาใชเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช
พืชเปนตัวดูดซึมและลดความเปน พิษของโลหะหนั กกั นมากขึ้น
สําหรับการเปรียบเทียบคาใชจายแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นได
อยางชัดเจนวาการฟนฟูสภาวะแวดลอมดวยพืชเปนเทคโนโลยีทมี่ ี
คาใชจายต่ําและมีประสิทธิภาพในการบําบัดฟนฟูดินที่ปนเปอน
โลหะหนัก

เปรียบเทียบคาใชจายในกระบวนการฟนฟูดินที่ปนเปอนโลหะหนัก (Glass, 1999)

วิธีการ
การหลอมดินใหเปนผลึกแกว (Vitrification)
การฝงกลบ (Land fill)
การบําบัดทางเคมี (Chemical remediation)
การบําบัดดวยวิธกี ารทางไฟฟา (Electrokinetics)
การฟนฟูดวยพืช (Phytoremediation)

คาใชจาย (บาท/ตัน)*
2,400-13,600
3,200-16,000
3,200-16,000
640-6,400
160-1,280

ขอจํากัด
ระยะเวลาตรวจสอบนาน
การขนสง/ การขุดคุย / การติดตามตรวจสอบ
การนําสารปนเปอนกลับมาใชใหม
การติดตามตรวจสอบ
การกําจัดพืชหลังบําบัด

*หมายเหตุ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 32 บาทตอ 1 เหรียญดอลลารสหรัฐ

เทคโนโลยี ก ารบํ า บั ด ฟ น ฟู ส ภาวะแวดล อ มด ว ยพื ช
สามารถทํ า ได ห ลายวิ ธี ก าร เช น การทํ า ให ร ะเหยด ว ยพื ช
(phytovolatilization) ก า ร ย อ ย ส ล า ย ด ว ย พื ช (phytodegradation) การกระตุ น ด ว ยพื ช (phytostimulation) การ
ต รึ ง ด วย พื ช (Phytostabilization) แล ะ ก ารส กั ด ด วย พื ช
(phytoextraction) ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 (Favas et al., 2014)
แตวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมีอยู 2 วิธี (Lorestani et
al., 2013) ไดแก
1. การตรึงดวยพืช พืชจะมีกระบวนการบางอยางที่ทํา
ใหโลหะหนักในดินถูกตรึงหรือถูกจับไวที่เฉพาะบริเวณราก โลหะ
หนักเคลื่อนที่ไดนอยลงหรืออยูในรูปที่สิ่งมีชีวิตไมสามารถดูดซึม
ไปใชประโยชนไดจึงไมสามารถแพรกระจายไปยังสวนอื่น ๆ ของ
สภาวะแวดลอม พืชที่มีกระบวนการตรึงโลหะหนักจะมีกลไกใน
การทนทานตอความเป นพิ ษ ของโลหะหนั ก ธาตุ ห รือโลหะจะ
ตกตะกอนไปอยูในรูปที่ไมละลายน้ําโดยสารที่ปลดปลอยจากราก
(Root exudates) แลวถูกยึดไวกับดินบริเวณรอบรากพืช (Favas
et al., 2014) ซึ่งเป นเทคโนโลยี ที่ปองกันการแพรกระจายของ
โลหะไปปนเปอนในสภาวะแวดลอมอื่น ๆ ตัวอยางพืชที่ใชในการ
บําบัดโดยวิธกี ารตรึงดวยพืช อาทิพืชในสกุล Cirsium (Ahemad,
2015), Haumaniastrum, Eragrostis, Ascolepis, Gladiolus
และ Alyssum (Favas et al., 2014)

2. การสกัดดวยพืช เปนการกําจัดโลหะหนักออกจาก
ดิน (Removal technology) โดยรากพืชจะดูดโลหะหนั กจาก
ดิ น แ ล วเค ลื่ อ น ย าย ไป ส ะ ส ม ใน ลํ า ต น แ ล ะ ใบ (Metal
accumulation) พืชสามารถสะสมโลหะหนักที่จําเปนสําหรับการ
เจริญ เติบโตและการพัฒนา เชน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี คอป
เปอร แมกนีเซียม โมลิบดีนัมและนิกเกิล นอกจากนี้พืชเหลานี้ยัง
สามารถสะสมโลหะหนั ก ที่ ไม ท ราบหน า ที่ ท างชี ว ภาพต อการ
เจริญเติบโตไดดวย เชน แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โคบอลต เงิน
ซีลีเนีย มและปรอท (Garbisu and Alkorta, 2001) วิธีการนี้มี
ปจจัยที่เปนขอจํากัด เชน การนํ าโลหะหนักไปใชป ระโยชนโดย
พืช (Metal bio-availability) ไมชัดเจนวาเพราะอะไรและความ
ทนทานของเซลลพืชตอความเปนพิษของโลหะหนัก ดังนั้นพืชที่
ใชในการบําบัดจึงควรมีความสามารถในการสะสมโลหะหนักโดย
ผานรากไดมากและสามารถเคลื่อนยายสารโลหะหนักไปสูสวน
ของตนพืชไดเปนอยางดี นอกจากนี้พืชควรมีกลไกในการลดความ
เปนพิษของสารโลหะหนักภายในเซลล (Metal detoxification)
และมีความทนทานตอปริมาณสารโลหะหนักที่มีความเขมขนสูง
ตัวอยา งพืชที่ เหมาะสม เชน แซลโซลา โซดา (Salsola soda)
(Lorestani et al., 2013) ซึ่งเป นพื ชลม ลุกขนาดเล็กมีความสูง
ประมาณ 70 เซน ติ เ มตร พ บได ใน แถบเมดิ เ ตอเรเนี ย น
เจริญ เติบ โตไดในดิน ที่ มี ความเค็ม นอกจากนี้ ยังพบวาสาบเสือ
(Chromolaena odoratum) ผั ก กาดกบ (Gynura pseudochina) กระจุ ก ไก (Justicia procumbens) และเที ย นดอย
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(Impatiens violaeflora) เปนพืชที่สามารถดูดซึมแคดเมียมได
ในปริม าณสู งและกระจุ กไก นั้ น ยั งสามารถดู ดซึม สัง กะสี ได ใน

Review

ปริมาณสูงอีกดวย (Pheanark, 2010)

รูปที่ 1 เทคโนโลยีการฟนฟูสภาพแวดลอมดวยพืช (Favas et al., 2014)

3. การประเมิน ประสิท ธิภ าพของพื ชในกระบวนการ
ฟนฟูทางชีวภาพ
การประเมินประสิทธิภาพของพืชในกระบวนการฟนฟู
ทางชีวภาพสามารถทําไดจากการคํานวณปจจัยความเขมขนทาง
ชี วภ า พ (Biological concentration factor, BCF) ซึ่ งเป น
อัตราสวนปริมาณโลหะหนักสะสมในรากและในดิน (สมการที่ 1)
(Yoon et al., 2006) ป จ จั ย การเคลื่ อ นย า ย (Translocation
ปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ (BCF)
ปจจัยการเคลื่อนยาย (TF)
คาสัมประสิทธิ์การสะสมทางชีวภาพ (BAC)

factor, TF) เปนอัตราสวนปริมาณโลหะหนั กสะสมบริเวณยอด
ต อ รากพื ช (สมการที่ 2) (Cui et al., 2007; Li et al., 2007)
แ ล ะ ค าสั ม ป ระ สิ ท ธิ์ ก ารส ะ ส ม ท างชี วภ าพ (Biological
accumulation coefficient, BAC) คํ า นวณได จ ากอั ต ราส ว น
ปริ มาณโลหะหนั ก ในยอดและในดิ น (สมการที่ 3) (Li et al.,
2007; Cui et al., 2007)

= ปริมาณโลหะหนักสะสมในราก/ปริมาณโลหะหนักสะสมในดิน
= ปริมาณโลหะหนักสะสมในยอด/ปริมาณโลหะหนักสะสมในราก
= ปริมาณโลหะหนักสะสมในยอด/ปริมาณโลหะหนักสะสมในดิน

พืชบําบัดจะมีศักยภาพและเหมาะกับการฟนฟูดินดวย
วิธีใด สามารถตัดสิ นใจไดดวยการคํานวณ BCF, TF และ BAC
โดยถ า BAC มากกว า 1 พื ช จะสามารถสะสมโลหะหนั ก ได
ปริมาณสูงและเหมาะที่ จะนํ ามาใช ในการฟนฟู ทางชีวภาพ ถ า
หาก TF และ BCF มากกวา 1 แสดงวาพืชชนิดนั้น ๆ เหมาะสม
กับการฟนฟูดินปนเปอนโลหะหนักดวยวิธีการสกัดดวยพืชและ
การตรึ งด ว ยพื ช ตามลํ า ดั บ (Yoon et al., 2006; Cui et al.,
2007; Li et al., 2007) การเคลื่ อ นย า ยของโลหะหนั ก จาก
บริเวณรากไปยอดไดมาก (TF>1) แสดงวาพืชนั้นมีคุณสมบัติใน
การดูดซับ โลหะหนักจากดินเข าสูรากแลวเคลื่อนยายไปสะสม

(1)
(2)
(3)

บริเวณยอด พืชชนิดนี้สามารถทนทานตอโลหะหนักไดสูงและมี
กลไกในการกําจัดความเปนพิษจึงเหมาะที่จะใชในกระบวนการ
สกั ด ด ว ยพื ช (Ghosh and Singh, 2005; Cui et al., 2007)
นอกจากนี้หากมีการสะสมโลหะหนักเฉพาะบริเวณบริเวณรากพืช
(BCF>1) แสดงวาพืชเหมาะสมกับกระบวนการตรึงดวยพืช
ปจจัยสําคัญตอการบําบัดโลหะปนเปอนในดินขึ้นอยูกับ
ชนิดพันธุพืชซึ่งแบงออกเปนกลุมตามความสามารถในการดูดซึม
โลหะหนัก (รูปที่ 2) ไดแก (Baker, 1981)
1. เอกซคลูเดอร (Excluder) เปนกลุมพืชที่ดูดซึมโลหะ
หนักไดไมคอยดีนักมีกลไกในการเลี่ยงการดู ดซึมและการสะสม

บทความ
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โลหะหนัก ถึงแมวาในดินจะมีปริมาณโลหะหนักสูงก็ตามพืชกลุม
นี้จะดูดซึมและสะสมโลหะหนักไดเพียงเล็กนอยเทานั้น อยางไรก็
ตามเมื่ อ โลหะหนั ก ในดิ น เพิ่ ม มากขึ้ น จนพื ช เสี ย กลไกในการ
ปองกันก็จะกอใหเกิดความเปนพิษตอพืชกลุมนี้
2. แอคคิ ว มู เลเตอร (Accumulator) เป น กลุ ม พื ช ที่
สามารถดูดซึมและสะสมโลหะหนักไดดีในเนื้อเยื่อสวนตาง ๆ เมื่อ
มีการดูดซึมผานรากแลวจะเคลื่อนยายไปสะสมตามสวนอื่น ๆ
เชน ลําตน ใบ จากนั้นจะมีกลไกการลดความเปนพิษหรือเปลี่ยน
รู ป โลหะหนั ก ในเนื้ อ เยื่ อ พื ช แต พื ช กลุ ม นี้ เมื่ อ มี ก ารสะสมไป
ระยะเวลาหรือความเขมขนหนึ่งจากนั้นการสะสมของโลหะหนัก
ในพืชจะคงที่
3. ไฮเปอร แ อคคิ ว มู เ ลเตอร (Hyperaccumulator)
เปนกลุมพืชที่มีความสามารถสูงในการสะสมโลหะหนัก ถึงแมวา
ในดิ น จะมี โ ลหะหนั ก เพี ย งปริ ม าณเล็ ก น อ ย พื ช กลุ ม นี้ จ ะมี
ความสามารถในการดูดซึมโลหะหนักสะสมไวในเนื้อเยื่อสวนตาง
ๆ ไดดีและสวนใหญจะเปนพืชขนาดเล็กที่ตองใชพลังงานมาก

รูปที่ 2
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พืชบําบั ดที่ จะนํามาใชบํ าบั ดโลหะหนั กจะต องเป น พื ชที่ ทนตอ
ปริม าณโลหะสู ง (Metallophyte) ซึ่ ง พื ชมี ก ลไกการนํ า เขา ไป
สะสมภายในเซลล (Metal accumulation) และการหลีกเลี่ยง
โลหะหนั ก คื อ ไม นํ า เข า ไปสะสม (Metal exclusion) ซึ่ งการ
นําเขาไปสะสมภายในเซลลพืชจะมีกระบวนการทําลายหรือลด
ความเปน พิ ษของโลหะหนัก (Detoxification) ดั งนั้ นพืชที่ เปน
เอกซคลูเดอรจะสามารถสะสมโลหะหนักไดในปริมาณนอยหรือ
สะสมเฉพาะบริเวณรากเทานั้นจึงมีความสามารถในการตรึงหรือ
ลดการเคลื่อนยายโลหะหนั กไวในดิน ไดดีกวา แตในทางตรงกั น
ขามพืชที่เปนแอคคิวมูเลเตอรและไฮเปอรแอคคิวมูเลเตอรจะมี
ความสามารถในการสะสมโลหะหนั ก ได สู ง โดยรากดู ด และ
เคลื่อนยายไปสะสมในสวนลําตนและใบและมีกลไกในการทําลาย
หรือลดความเปนพิษของโลหะหนั ก การใชเทคโนโลยีการฟน ฟู
สภาพแวดลอมดวยพื ชในประเทศไทยยังมี นอย ดังนั้น จึงควรมี
การศึ ก ษาและพั ฒ นากั น อย า งต อ เนื่ อ งโดยค น หาพื ช บํ า บั ด ที่
เหมาะสมและเก็บรวมรวมสายพันธุและบูรณาการเทคโนโลยีให
เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป

การจํ า แนกพื ชบํ า บั ด ตามความสามารถในการดูด ซึ ม โลหะหนั ก ในดิ น โดยไฮเปอรแ อคคิ ว มู เลเตอร เป น พื ช กลุ ม ที่ มี
ความสามารถในการดูดซึมโลหะหนักไดดีถึงแมวาในดินจะมีโลหะหนักปริมาณนอย แอคคิวมูเลเตอรเปนพืชกลุมที่ดูดซึม
โลหะหนักไดดีเชนกันแตเมื่อถึงความเขมขนที่ไมสามารถดูดซึมได พืชจะหยุดการสะสมโลหะหนักในเซลล และเอกซคลู
เดอรเปนพืชกลุมที่ดูดซึมโลหะหนักไดนอยที่สุดถึงแมในดินจะมีโลหะหนักในปริมาณมากก็ตามและเมื่อมีมากเกินไปความ
เปนพิษของโลหะหนักจะทําใหพืชตายได (ดัดแปลงจาก Khan et al., 2009)

4. แบคทีเรียละลายฟอสเฟตทนทานโลหะหนัก
การคั ดแยกแบคทีเรีย ละลายฟอสเฟตทนทานโลหะ
หนักมักสามารถทําโดยการคัดกรองแบคทีเรียจากแหลงธรรมชาติ
ที่ปนเปอนโดยโลหะหนัก เชน ดินบริเวณใกลเขตการทําเหมืองแร
โรงงานอุ ต สาหกรรม บริ เวณที่ ป นเป อ นน้ํ า มั น และนาข า ว

(Pheanark, 2010; Gupta et al., 2007; Susilowati and
Syekhfani, 2014) สามารถทําไดโดยเจริญแบคทีเรียบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อคัดเลือกที่นิยม คืออาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง Pikovskaya ซึ่ง
แบคทีเรียที่สามารถละลายฟอสเฟตที่อยูในรูปไตรแคลเซียม บิส
(ฟอสเฟต) (Ca3(PO4)2) และใช กลู โคสเป น แหล งคารบ อนและ

648

KKU Science Journal Volume 46 Number 4

แอ ม โมเนี ย ม ซั ล เฟ ต ((NH4) 2SO4) เป น แ ห ล ง ไน โต รเจ น
(Pikovskaya, 1948) แตวิธีก ารนี้ ทํ า ให เกิ ดข อสงสั ย วา ถ าหาก
แบคทีเรียไมสามารถทําใหเกิดบริเวณใสบนอาหารแข็งแตสามารถ
ละลายฟอสเฟตอนินทรียชนิดอื่น ๆ ในอาหารเหลวได ดังนั้นจึงได
มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารคั ด แยกโดยการเติ ม บรอมฟ น อล บลู
(bromophenol blue) เปนอินดิเคเตอรในการตรวจผล (Gupta
et al., 1994) ต อ มามี ก ารพั ฒ นาสูต รอาหารเลี้ย งเชื้ อ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตใหสูงขึ้น
โดยพบวาปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟต ไดแกกลูโคส (20
กรัม ต อ ลิ ต ร) และแมกนีเซีย มคลอไรด (10 กรัม ต อ ลิต ร) โดย
อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมคือ National Botanical Research
Institute's Phosphate (NBRIP) การเพาะเลี้ ย งแบคที เ รี ย ใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ NBRIP จะมีปริมาณการละลายฟอสเฟตมากกวา
อาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya ถึง 3 เทา (Nautiyal, 1999)
ขอจํากั ดหนึ่งของเทคโนโลยีการฟนฟูทางชีวภาพ คือ
ความเปนพิษของโลหะหนักที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช
บํ า บั ด เป น ป จ จั ย จํ า กั ด ด า นการเจริญ เติ บ โตและการยึ ด เกาะ
อนุภาคดินของโลหะหนักทําใหประสิทธิภาพการฟนฟูลดนอยลง
ดั ง นั้ น แบคที เรี ย ละลายฟอสเฟตที่ ช ว ยลดความเป น พิ ษ และ
ทนทานโลหะหนักจะเปนตัวชวยที่นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟนฟูสภาพแวดลอมปนเปอนโลหะหนักดวยพืชไดโดยอาศัย

รูปที่ 3

Review

ปฏิ สั ม พั น ธร ะหวา งพื ช กั บ แบคที เรีย (Ahemad, 2015; Paul
and Sinha, 2015) การทดสอบความทนทานโลหะหนั ก ของ
แบคทีเรียละลายฟอสเฟตวิธีที่นิยมและใชกันอยางแพรหลาย คือ
Agar dilution method เพื่ อ หาค า ความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ในการ
ยั บ ยั้ ง ก ารเจริ ญ ของเชื้ อ แบ คที เรี ย (M inimal inhibitory
concentration, MIC) อาทิกรณี ของแบคที เรียละลายฟอสเฟต
สายพั น ธุ Bacillus sp. KUPSB16 มี ค า MIC ต อแคดเมี ยม
เฮกซะวาเลนโครเมียม ตะกั่วและสังกะสีเท ากั บ 5.0, 6.8, 4.8
และ 11.0 มิ ล ลิ โ มลาร ตามลํ า ดั บ (Paul and Sinha, 2015)
กลไกที่แบคทีเรียละลายฟอสเฟตใชลดความเป นพิษโลหะหนัก
(รูปที่ 3) ไดแก 1) การตกตะกอนทางชีวภาพ 2) การขับสารพิษ
ออกนอกเซลล เช น ระบบการขั บ โลหะหนั ก ออกจากเซลล
(Active efflux pump) 3) การดู ด ซั บ ทางชี ว ภาพไว ที่ เยื่ อ หุ ม
เซลล เชน การสรางสารประกอบเชิงซอนที่มีหมูไทออล (Thiol)
หรือ สารหมูซัลฟ ไฮดริล (Sulfhydryl group) จั บกั บ โลหะหนัก
และทํ า ให โลหะหนั ก กลายเป น สารประกอบเชิ งซ อ น 4) การ
ละลายโลหะหนัก 5) การเติมหมูเมธทิว (Methylation) 6) การ
เก็ บ กั ก ภายในเซลล 7) การสร า งเมไธโอนี น จั บ กั บ โลหะหนั ก
8) การออกซิเดชัน 9) การดูดซึมทางชีวภาพโดยการหลอมรวม
กับไซเดอโรฟอร และ 10) การรีดักชัน (Ahemad, 2015)

กลไกการลดความเปนพิษของโลหะหนักโดยแบคทีเรียละลายฟอสเฟต (ดัดแปลงจาก Ahemad, 2015)

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4

5. การส ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช บํ า บั ด โดย
แบคทีเรียละลายฟอสเฟต
โลหะหนักมีคุณ สมบัติที่คงทนในสภาวะแวดลอมและ
ถูกยอยสลายทางชีวภาพไดยาก ในกรณีมีการปนเปอนโลหะหนัก
ความเขมขนสูงจะทําใหเกิดสภาวะเครียดในพืช ยับยั้งการทํางาน
ทางสรีร วิท ยา การเจริญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของพื ช ความ
ทนทานตอสภาวะแวดลอมจะลดนอยลงและถูกบุกรุกโจมตีโดย
เชื้อกอโรคไดงายขึ้น (Ma et al., 2011) ทําใหประสิทธิภาพการ
บําบัดโลหะหนักลดลง แตอยางไรก็ตามโลหะหนักสามารถเปลี่ยน
รูปไดโดยลดความเปนพิษลงไดโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรียดิน
เชน แบคทีเรียละลายฟอสเฟตและสังเคราะหกรดอินโดลแอซีติก
สายพั น ธุ Cellulosimicrobium cellulans KUCr3 (Chatterjee e t a l., 2 0 0 9 ), Pseudomonas sp. NBRI 4 0 1 4
(Rajkumar et al., 2005) มี ค วามทนทานต อ เฮกซาวาเลน
โครเมียมซึ่งมีความเปนพิษสูงโดยแบคทีเรียนี้ลดความเปนพิษโดย
การเปลี่ยนรูปเฮกซาวาเลนโครเมียมกลายเปนไตรวาเลนโครเมียม
ที่ความเปนพิ ษนอยกวาโดยกระบวนการรีดักชันหรือการกําจัด
ความเปนพิษ ซึ่งกลไกนี้เปนประโยชนอยางมากเมื่อแบคทีเรียเขา
ครอบครองในเขตรากพืช สําหรับกิจกรรมของแบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟตที่มีบทบาทในการฟนฟูดินปนเปอนโลหะหนัก ไดแก
5.1 การสรางกรดอินทรีย
การยึดเกาะของโลหะหนักกับอนุภาคดินเปนปจจัยหนึ่ง
ที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการฟนฟูดินดวยพืช เปนการยากที่พืช
จะดูดซึมผานรากหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนคุณสมบัติโครงสรางที่
ยึดจั บกัน อยางเหนีย วแนนระหวางอนุภ าคดินกับโลหะหนักได
แบคทีเรียละลายฟอสเฟตจะสรางกรดอินทรียโมเลกุลขนาดเล็กที่
มีคุณสมบัติเปนสารคีเลติง (Chelating agents) เชน กรดแลคติก
(Lactic acid) กรดซิตริก (Citric acid) กรด 2-คีโตกลูโคนิก (2Keto gluconic acid) กรดมาลิ ก (Malic acid) กรดไกลโคลิ ก
(Glycolic acid) กรดออกซาลิ ก (Oxalic acid) กรดมาโลนิ ก
(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) เป นตน เมื่ อ
สารเหลานี้หลั่งออกมาภายนอกเซลลจะมีคุณสมบัติในการละลาย
โลหะหนักที่ยึดเกาะอยูกับอนุภาคดินหรือสามารถเปลี่ยนรูปจาก
ไมละลายน้ําเปนละลายน้ําได เชน นิกเกิล (Becerra-Castro et
al., 2011) คอป เป อร (Li and Ramakrishna, 2011) และ
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สังกะสี (He et al., 2013) นอกจากการชวยละลายโลหะหนัก
ออกจากอนุภาคดิน แบคทีเรียละลายฟอสเฟตยังชวยละลายธาตุ
ฟอสฟอรั ส ในดิ น ทํ า ให พื ช สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ในการ
เจริญเติบโตไดอีกดวย (Becerra-Castro et al., 2011) เพราะวา
ฟอสฟอรัส ในดิน สวนใหญ อ ยูในรูป สารประกอบฟอสเฟต เชน
สารประกอบอนินทรีย ได แก 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) หรื อ สารประกอบอิ น ทรี ย ได แ ก อิ น โนซิ ท อล
ฟ อ ส เฟ ต (Inositol phosphate) ฟ อ ส โฟ โม โน เอ ส เท อ ร
(Phosphomonoesters) ฟ อ ส โฟ ได เอ ส เท อ ร (Phosphodiesters) และฟอสโฟไตรเอสเทอร (Phospho-triesters) เป น
จํานวนมากประมาณ 400 ถึ ง 1,200 มิ ล ลิ ก รัมต อกิ โลกรัมดิ น
(Ahemad et al., 2009) แตเปนที่นาเสียดายวาฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน ต อ พื ช และพื ช ดึ ง ดู ด ไปใช ป ระโยชน ไ ด มี ไ ม เกิ น 1
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมดิน (Goldstein, 1994) เนื่องจากฟอสฟอรัส
ในดินมักรวมตัวและเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนอื่น ๆ กับธาตุ
อื่น เชน ไฮดรัสออกไซดของเหล็ก อลูมิเนียมและแมงกานีสเปน
ผลใหฟอสฟอรัสถูกตรึงหรืออยูในรูปที่ไมละลายน้ําอยูกับอนุภาค
ดิน ดังนั้ นแบคที เรีย ละลายฟอสเฟตที่ ส ามารถสังเคราะหก รด
อินทรียเปนการชวยละลายโลหะหนักออกจากดิน ดังนั้นกิจกรรม
ของแบคทีเรียนี้จึงเหมาะสมกับการใชรวมกับพืชที่เปนแบบการ
สกัดดวยพืชโดยใชรวมกับพืชกลุมไฮเปอรแอคคิวมูเลเตอรจะทํา
ใหการบําบัดโลหะหนักในดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2 การสังเคราะหไซเดอโรฟอร
ไซเดอโรฟอร (Siderophore) มี บ ทบาทสํ า คั ญ ใน
กระบวนการสนับ สนุ นการนํ าธาตุเหล็กไปใชป ระโยชน ของพื ช
ภายใต สภาวะปริม าณธาตุ เหล็ กมี จํากั ด โดยแบคที เรีย ละลาย
ฟอสเฟตจะสรางและปลดปลอยสารไซเดอโรฟอรน้ําหนักโมเลกุล
ต่ําและมีความจําเพาะเจาะจงออกมาเพื่อจับกับธาตุเหล็ก (Iron
chelating agent) (Schalk et al., 2011) ธาตุ เหล็ก ที่ พ บสว น
ใหญ อ ยู ในรู ป เฟอริ ค ไอออนและอยู ในรูป ของสารประกอบที่
ละลายน้ําได นอ ยหรือไม ละลายน้ํ า เช น ไฮดรอกไซดแ ละออก
ซี ไ ฮดรอกไซด ซึ่ งธาตุ เหล็ ก ที่ ล ะลายน้ํ า ได ในดิ น ส ว นใหญ ไ ม
เพียงพอตอการเจริญเติบโตของทั้งพืชและแบคทีเรีย (Ahemad
and Kibret, 2013) ไซเดอโรฟอรทําใหธาตุเหล็กละลายและถูก
ขนสงเหล็กเขาสูพืช และจากรายงานการศึกษายังพบวาสามารถ
จับกับธาตุหรือโลหะหนักชนิดอื่น ๆ ไดดีอีกดวย เชน แมกนีเซียม
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แมงกานีส โครเมียม แกลเลียม สังกะสี แคดเมียม นิกเกิล สารหนู
ตะกั่ ว และสารกั ม มั น ตรั ง สี (Nair et al., 2007; Rajkumar et
al., 2010; Schalk et al., 2011) คุ ณ สมบัติในการแยงจั บ ธาตุ
เหล็กของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตทําใหสามารถควบคุมปริมาณ
เชื้อจุลินทรียกอโรคพืชได นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาวา
ไซเดอโรฟอรสามารถลดความเปนพิษของโลหะหนักที่ปนเปอนใน
ดิ น บางชนิ ด ที่ ไ ด ด ว ย ดั ง นั้ น จะเห็ นได ว า ไซเดอโรฟอร มี
ความสําคัญมากทั้งในแงของการสงเสริมการเจริญเติบโตและการ
ลดภาวะเครียดจากโลหะหนักตอพืชไดเชนเดียวกัน (Gamalero
and Glick, 2012) ตั ว อย า งเช น แบคที เรี ย ละลายฟอสเฟต
Enterobacter sp. NBRI K28 ผลิตไซเดอโรฟอรปริมาณสูงชวย
กระตุ น การเจริญ เติ บ โตของผั ก กาดเขี ย ว (Brassica juncea)
และชวยสนับสนุนการฟนฟูดวยพื ชดวยวิธีการสกัดดวยพืชใหมี
ประสิทธิภ าพโดยผักกาดเขียวมีการสะสม นิกเกิล สังกะสี และ
โครเมียมในสวนตาง ๆ ของเนื้อเยื่อเพิ่มมากขึ้น (Kumar et al.,
2008)
5.3 การสังเคราะหกรดอินโดลแอซีติก
กรดอินโดลแอซีติก (Indole-3-acetic acid, IAA) เปน
ฮอรโมนพืชหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่สําคัญชนิด
หนึ่งในกลุมออกซิน (Auxin) แบคทีเรียผลิตกรดอินโดลแอซีติก
เปนกลุมของแบคทีเรียที่นํามาใชประโยชนกันอยางแพรหลายทั้ง
ทางดานการเกษตรและสิ่งแวดล อม การใช ประโยชนทางดา น
สิ่งแวดล อมนั้ นมี รายงานวาแบคที เรียละลายฟอสเฟตสามารถ
ฟนฟูสภาวะแวดลอมที่ปนเปอนดวยโลหะหนักไดโดยการสราง
กรดกรดอินโดลแอซีติกสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชบําบัดทํา

รูปที่ 4

Review

ใหพืชเจริญเติบโตไดดขี ึ้นและกําจัดโลหะหนักในดินไดมากขึ้นดวย
(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) เป น เอนไซม ที่
ชวยลดระดับเอทธิลีนในพืชเมื่ออยูในสภาวะเครียดจากความเปน
พิษของโลหะหนัก พืชมีการตอบสนองและการปรับ ตัวโดยการ
สรางเอทธิลีน พืชบําบัดที่เจริญเติบโตในดินปนเปอนโลหะหนักจะ
มี ก ารสร า งเอทธิ ลี น จะสู ง ขึ้ น อย า งมากจนมี ผ ลไปยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตของอวัยวะสวนตาง ๆ โดยเฉพาะรากซึ่งเปนบริเวณ
สําคัญ ในการดึงดูด หรือตรึงโลหะหนักในดิ น แบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟตสรางเอนไซมเอซีซีดีอะมิเนสเพื่อลดระดับเอทธิลีนในพืช
ให ต่ํา ลงโดยที่ เอนไซม เอซีซีดีอ ะมิ เนสจะยอ ยสลายเอซี ซี สาร
ตัวกลางของการสังเคราะหเอทธิลีน ทําใหระดับเอทธิลีน ลดลง
และเกิดผลพลอยไดที่ เปน ประโยชน 2 ชนิด ไดแก แอมโมเนี ย
และแอลฟาคีโตบิวทิเรตซึ่งเปนแหลงไนโตรเจนสําหรับการเจริญ
ของแบคทีเรียตอไป ดังนั้ นแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่สามารถ
สรางเอนไซมเอซีซีดีอะมิเนสไดและครอบครองเขตรากพืชกลุ ม
ไฮเปอรแอกคิวมิวเลเตอร จะทําใหระบบรากเจริญเติบโตและดูด
ซึมโลหะหนักไดดียิ่งขึ้น (Arshad et al., 2007)

บทบาทของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในการสรางสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักดวยวิธกี ารตรึงดวยพืชและ
การสกัดดวยพืช (ดัดแปลงจาก Ahemad, 2015)
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6. สรุปและขอเสนอแนะ
การใช แ บคที เ รี ย ละลายฟอสเฟตเพื่ อ ฟ น ฟู พื้ น ที่
ปนเปอนโลหะหนักในดินจําเปนตองมีการศึกษาคนควาคนหาพืช
ไฮเปอรแอกคิวมิวเลเตอรที่สามารถสะสมโลหะหนักไดในปริมาณ
สู ง โดยเก็บ รวมรวมพั น ธุที่ เหมาะสมกับ ประเทศไทยและควร
ศึกษารวบรวมสายพันธุแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่สามารถอยู
รวมกับพื ชและทนทานตอความเปนพิษของโลหะหนักและเปน
สายพันธุที่ควบคุมหรือตอตานโรคพืชไดดี เนื่องจากความเปนพิษ
ของโลหะหนักทํ าใหพื ชออนแอ ติดเชื้อโรคพืชไดงาย ดังนั้นจึง
จําเปนที่จะตองใชแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติในการตานเชื้อโรคพืช
รวมดวยจะเปนทางเลือกที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
แต ทั้ งนี้ แ บคที เรี ย บางชนิ ด เป น สายพั น ธุฉ วยโอกาสก อ โรคใน
มนุษย เชน Pseudomonas aeruginosa ดังนั้นหากตองการนํา
แบคทีเรีย ไปใช ในพื้ นที่ จริงจํ าเปน ตอ งพิ จารณาจริย ธรรมและ
กฎหมายสิ่งแวดล อมดวย นอกจากนี้ค วรศึกษาชนิด ของโลหะ
หนักใหหลากหลายเนื่องจากในปจจุบันมีการศึกษากันเพียงไมกี่
ชนิด เชน นิ กเกิล คอปเปอร สังกะสีและโครเมียมแตโลหะหรือ
ธาตุที่มีความเปนพิษสูง เชน สารหนู แคดเมียม ตะกั่วและปรอท
ยังมีนอย
เทคโนโลยีการฟนฟูสภาพแวดลอมดวยพืชตองอาศัย
ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การ ดั ง นั้ น จึ ง ควรเลื อ กพื ช บํ า บั ด
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู ง เช น พื ชไฮเป อร แ อค คิ ว มู เ ลเตอ ร ที่ มี
ความสามารถสูงในการสะสมโลหะหนัก มีความทนทานตอความ
เปนพิษของโลหะหนักและเจริญเติบโตไดในสภาพแวดลอมของ
แตละพื้นที่ นอกจากนี้จุลินทรียดินกลุมแบคทีเรียละลายฟอสเฟต
ก็มีความสําคัญเชนกัน ในแงของการชวยละลายโลหะหนักที่จับ
อยูกับอนุภาคของดินและการสรางสารควบคุมการเจริญ เติบโต
ของพื ช ซึ่ ง เป น ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งพื ช กั บ จุ ลิ น ทรี ย ที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพเทคโนโลยีการฟน ฟูดินที่ปนเปอนโลหะหนักใหดี
ยิ่งขึ้น
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